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lntelig'ence ve stranát,b.
Komunistické
politbyro má starosti s novou oposicí; není sice poctem silná, ale tvorí ji lidé, kteri
to s komunismem myslili dobre; oposice ta neprecenuje své síly a pocítá s casem; nelze se proto divit,
že politbyro chce tuto oposici potrít dríve, než i poctem zesílí. Jest zajímavo sledovati, j a k komunistick)T
tisk tyto oposicníky potírá; velmi proste: vyhlásí je
za in tel e k t u á I y, vytkne jim d o k t o r s k é t it u Iy, a jest spokojen, že našel hlavní zbran proti
oponenttlm. Jsou to inteligenti, jsou to intelektuálové!
To znamená pro komunisty: nemusíme se s nimi zabývati. Jsou to inteligenti, a to stací. Nanejvýše jim
radí »Vec. Rudého Práva«, aby si založili stranu »pulpáta doktoru«.
Jest to také príspevek k thematu:
inteligence ve
stranách. V komunistické strane, v redakci i politiky
bychom našli raiu intelektuálu. Jest tam i rada doktoru. A nikdo se proti tomu nebourí. Teprve když intelektuál ve strane jde jinou cestou než vedení strany, stává se jeho inteligence príteží, vadou, hanou.
Jest videt, že ostuda »býti inteligentem« není v komunistické strane absolutní. Dr. Vacek jest doktorem
práv; jest inteligentem. Nikdo v komunistické strane
mu to nevytýká. Ale kdyby snad jednou se rozhodl jíti
cestou, kudy jdou dr. Skála, dr. Gorlich atd., pak jiste
objeví se v »Rudém Právu« lokálka s tendencí: tak
ho vidíte) inteligenta!
eríkali jsme to? Co lze také
ocekávat o d i n tel i gen t a, d o k t o r a?
Tato nálada proti inteligenci, proti doktortun n e n í
v prí s I u š n í c í c h komunistické strany. Delá se
umele. Byla jednou v delnických stranách nálada proti
inteligenttlm. Jsou známa drsná slova Steinerova proti
inteligentum. Ale opravdový delník bere .fakt, že jest
nekdo inteligentem, tak samozrejme, jako že on jest
delníkem. A jestliže proti inteligentu, který projeví
nesouhlas s taktikou strany. se jde s výtkou: on je
inteligent, pak jsme nikdy nectI i v komunistickém tisku výtku: on jest delník. Byla by to výtka nesmyslná. Ale práve tak jest výtkou nesprávnou, demagogií, považuje-li se za hrích, že nekdo jest inteligentem.
Jest to i v jiných stranách. Jest to možno pozorovat
zejména v dobe voleb, kdy se delají kandidátky. Na
prvých místech kandidátek jsou intelektuálové.
vyšší
úredníci. Ale na kandidátky prij dou jako prostí úrédnÍci, ac jiste sami si zakládají na svých celných funkcích v úradech. Delá se to proto, aby lidé nerekli: vy.
máte na predních místech kandidátky
samé inteligenty. Jest to tak: strany vedí, koho dávají na prední
místa kandidátek. Vedí, co tito lidé pro ne znamenají
svÝmiodbornými znalostmi. Ale jejich jména se uvá··
dejí s titulaturou velmi nenápadnou. Tam, kde se jedná o sekcního šéfa nebo ministerského radu, prijde
prosté »úredník«.
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Strany vedí, že se bez inteligence neobejdou. Ale
- když jde o sestavování kandidátek, ríkají: víte,
my to na kandidátku nedáme, že jste doktor, že jste
inteligent, že jste vyšší úredník; ono by to kricelo.
Strany potrebují inteligenci, ale nepriznají jí verejne
to místo, které jí patrí.
Není to jen ve stranách socialistických. Svého casu
sedlácká národne demokratická
»Role« proti agrárníkum dusledne psala o Švehlovi: Dr. Švehla; jakoby
chtela ríci: tak on už není váš, on už není hostivarský sedlák, on už je d o k t o r. Už jest s ním amen.
V dobe voleb byli jsme svedky prímo nechutné tahanice o to, která strana má více delníkt'! na kandidátce. Komunisté se preli se sociálními demokraty
a csl. socialisty jen což. A ostatní strany prikládaly
polínko. Národní demokracie kÝvala hlavou: tak se
podívejte; delnické strany a vedou je nedelníci! Zapomenula, že sama chce rešiti delnickou otázku, že
i ona ríká, že v ní najdou vrelé prijetí delníci, byt
by jejich zástupcem v této strane byl jen p. Pondelícek.
Toto delání nálady proti inteligenci jest zcela umelé. V redakci »Rudého Práva« sedí dosti intelektuálu,
a prece vyhrocují své clánky a clánecky proti inteligenci. Vedení komunistické strany jest v rukou intelektuálu. Jen jednou byl post?-ven pravý, nefalšovanÝ
delník Hav1Ín v celo komunistické strany. Byla to dekorace a netrvala dlouho. Haken jest ucitelem. Ale
vyrizuje-li své úcty s Gorlichem, Bouckem atd., nedovede na ne ríci nic jiného, než že jsou inteligenty.
Jsou dve fakta: politické strany bez inteligence, se
neobejdou. Ale soucasne jest faktem, že nemají dosti
odvahy ríci: ano, u nás inteligence pracuje, a pracuje
dobre. Jest to špatná taktika stran. V masách, ke kterým se obracejí, není !této averse proti inteligenci.
Bijí tedy strany do prázdna. Jest také vecí inteligence
ve stranách, aby se nespokojila s úlohou kopacího míce tam, kde vážne pracuje. Jest zapotrebí trochu sebevedomí. Není potrebí se omlouvati: prominte, já jsem
inteligent.
K. T.

Za zástenou autonomie.
Duvodem,
proc slovenští klerikálové tak horlive šikovali všechny reakcní živly do svých rad, byl jejich boj za autonomii.
Otázka autonomie má celou
svoji historii. Jest to predevším strach pred ceskou
vyšší kulturou, pred duševní konkurencí, pred náboženskými proudy; to vše jim vtisklo do rukou výtecnou
zbran: »Slovensko Slovákum!« Uznávali sice republiku, ale na Slovensku meli rozhodovat
dle jejich
mluvy jen Slováci - cili pánové: Hlinka, Juriga, Tománek - zkrátka slovenští klerikálové. Tak v teorii.
V praksi však slovenskou l'udovou stranu pomáhali
v zacátCÍch organisovati klerikálové ceští, v »Orlu« najdeme tajemníky, cvicitele a vubec organisátory ceské.
Zde jim nebyla a není ceskost ,na závadu, tu nezduraz689
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l1ují slovenskou »roduvernost«, ale stací jim katolická
»roduvernost«.
Autonomie sloužila slovenským klerikálúm za plentu, za níž skrývali vše, co proti republice' podnikali.
Za héslo autonomie, o níž jsme dlouho nevedeli, jak by
mela vypadat, schovávala se dlouho uražená osobní ješitnost, nenávist vúci Cecht'im, slovenským evangelíkúm, demokracii a republice. Všechny návrhy slovenské autonomie od vúdcú slovenských l'udáku vyznacují
se :ietskou neškoleností a neschopností života, L'udákum se však podarilo otázkou autonomie rozvíriti jakousi touhu Slováku po samospráve, jež mela a má
býti dosud dle receptu l'udáckého všelékem na každý
nedostatek Slovenska. Zdánlive historickou duležitou
oporou jim byla a jest tak zvaná pittsburská dohoda.
Nic nedbali toho, že tato dohoda sama stanoví, aby
o konecném pomeru Slovenska k ostatním cástem b;udoucí republiky rozho:ili si zástupci Slovenska sami.
Kompetentními k tomu byli zástupcové Slováku v Revolucním národním shromáždení, kdy bylo jejich povinností pri budování naší ústavy povedeti svoje stanovisko. Tehdy všichni Slováci a tedy i l'udáci jednohlasne prijali ústavu republiky, a tím zásada pittsburské dohody byla splnena. To vše se nelíbilo madarským
a madaronským živlum ve strane a otázka autonomie
pomocí· pittsburské dohody se agitacne na Slovensku
vynorila znova. Pokrokové živly slovenské podrobily
tuto nezodpovednou demagogii ostré kritice. Samo
Cambel ve »Slovenské politice« svého casu velmi pekne osvetlil tuto neodpovednost l'ucYáckých Vlldcú vúci
prostému slovenskému lidu. Poukázal na to, že »od
štátneho prevratu slovenskú verejnost oblažuje mnoho
premnoho politických velicín«, z nichž mnozí tesne po
prevratu neodvažovali se ani hlesnouti, ale dnes zdvihají odvážne hlavy. »DobrÝ slovenský l'ud je tak nezkusený a nevybieravý prijímac osob« a to práve umožlíuje rl'tzným neo:ipovedným živlúm agitaci. Staré jarmo bylo tak kruté, že slovenský clovek neznal rádne
ani svých utiskovatelú a
»nezná ich dostatocne ani dnes a jedine tak je možné, že
premuštrované
figúry starých prepencov madarského
re,·
žimu dostávajú
sa na povrch verejného
života slovenského, kaliac jeho hladinu. Ako žravé kobylky rozmnožili
sa tito chytráci a s nimi hemžia sa slovenské dediny a
mestecka.«

Jedine tím se dá vysvetliti vstup bývalého madarského universitního profesora Bély Tuky do strany
l'udové kde strhl na sebe za krátko vedení. Tukovci
nabyli ~e strane znacného významu a usilovali svého
casu o spojení s madarskou a madaronskou skupinou
krestanských sociálu dra Tvrdého, kterí se svého casu
od Hlinky odtrhli a prešli k Madarllrn. Ke spojení
otevrenému sice nedošlo, ale ve skutecnosti vzájemná
spolupráce byla více než patrnou. Cílem obojích jest
autonomie Slovenska, kterou by se Slovensko dostalo
znova ::10 rukou tem, z jichž moci je vyrval prevrat.
S. Cambel ukazuje dále, jak chytre slovenští klerikálové podkopávají púdu bývalým pracovníkum z doby
útlaku, Neštítí se pri této práci žádného prostredku.
»Lež a iarizej stvo bývaly povestnými
zbraniami skorrumpovaných politikov zhnilého Madarska a oktobroví hehostati pridržajú sa ich a - nemožno odtajit - šermujú
nimi 50 zclarem. Usta sú im plné vlastenectva
a bijú sa

690

v prsia co najvernejší
bojovníci práv slovenského( rudu,
sledujúci výlucne ciele a záujmy ceskoslovenskej
repu·
bliky.«

Tak si získávají dllveru lidu a potom teprve zacne jich
pravá práce. Jedním ultravlasteneckým
pr0stredke~
jest agitace s autonomií. Ca.mbel praví: ?)AU~OnOm1a
pre Slovensko - to je vnadidlo na lapame hylov ho:iené medzi nászakuk1eným
sverepým nepriatel'om
slovenského národa!« Chtejí dostati autonomií vlastne
vládu do rukou a »tichý prevrat je zabezpecený, madarské vítazstvo bez krve zaistené!« Cambel jim durazne pripomíná, že se zmýlili, nebot »Slováci s Cechmi usporiadajú si svoj pomer pri pokoji a vždy sa d?hodnú v otázkach vzájomnosti tak, aby vyrovname
nedialo se na kožu jedného alebo druhého národa«.
Slovenský lid, kter)' jest ruznými svúdci klamán, sám
pozná, kde je pravda a kdo sleduje zájem celého náloda a kdo jen zájem osobnÍ.
Proto predevším treba »upozornovat národ na pravých a ri"epravých vodcov, vystríhat ho pred dravci
v rúchu ovcom, má byt nejsvatejšou povinnostou našich rodol'ubov, l'ud naucit ocenovat nie dl'a mnoho- a
krasorecenia, ale dl'a poznatkov vykonanej práce«.
Cambel odsuzuje všecky pokusy, jak se Slovenskem, tak
republikou, ponevadž neco podobného náš ml~dý stát
nesnese. Slovenští klerikálové velmi málo dbají techto
rozumných hlasu slovenských. Jim nikdy se nejednalo
o dobro národa, ale o prospech vlastní. Dlouho nemohli
slovenští klerikálové jasne povedeti, jak si vlastne tu
slovenskou autonomii predstavují. S prvním školáckým
návrhem prišel dr. J uriga, kde žádá slovenský snem,
slovenskou vládu. Clenové slovenského snemu byli by
zároven cleny Národního shromáždení celé republiky.
Tato ústava Jurigova neuspokojila ani slovenských l'udákú samých, a proto prišli s novým návrhem :Ira Labaye, stejne nepodareným a nepropracovaným.
Jasne
tím ukázali neschopnost práce positivní. Tento svuj
neúspech chteli zakrýti návrhem Tukovým, který chce
obnoviti dualism rakousko-uherský
v Ceskoslovensku.
Pokrokové strany slovenské vytýkaly tomuto návrhu
madarský puvod, a rozhodne odmítly podobnou samosprávu Slovenska jakožto neslovenskou, ale madar~
skou. Slovenští klerikálové vzali Tuku v ochranu proh
všem výtkám odrodilstvÍ. Konecne ucinil pos!. dr. F.
Juriga ješte jeden pokus o návrh autonomie, ale ten
se zdál vedení .strany l'udové tak málo radikální, že
mu jeho uverejnování strana zakázala. Vstupem l'udáku do vlády se na jich požadavcích autonomie nic
nezmenilo; zemské zrízení považují za první krok
k autonomii, s níž po Slovensku agitují tak jako pred
vstupem do vlády.
L. F.

NARODNI

HOSPODAR

Z g'ulerie našich bank.
(III. Ces\{á Eskomptní.)

eV'e ných
ská

E s k o mpjako
t n íŽivnobanka.
b a n k a vzniká
za stej-a
okolností
Hospodárský
obchodní rozmach, podmínený technickým pok:oke~
v první polovine devatenáctého
sto!etí, vynut;ly Sl
vyšší formu penežní a uverové orgalllsace. Prvlllm representantem obcho:iní banky byla v Cechách a v Pra-

ze filiálka Rakouskébo úverního ústavu pro obchod
a prllmysl, založ,~ná 1857.
Brzy potom 6. cervence 1863 vzniká Ceská Eskomptní banka jako p r v n í moderní obchodní banka v Praze a v Cechách vLlbec. Vzorem jí byl práve Rakoúský
úvemí ústava Dolnorakouská Eskomptní spolecnost.
Zakladateli jsou pražští nemectí bankéri a obchodníci,
jimž také banka slouží poskytováním úveru, eskontem
smenek, lornbardem zboží a -cenných papírLI a prijímáním vkladLIna pokladnicní poukázky. Banka byla svým
založením i posláním úst a v e m p r a ž s k é hon em e c tví
aproti
pozdeji
hlavne s aCeskou
bankou bankám
Union
protiváhou
Zivnobance
pak ceským
vubec. Na rozdíl však od jiných bank s posláním politickým byla rízena zásadami ryze obchodními.
A k c i o v ý k a pit á 1 byl s pocátku 2,000.000 zlatých, rozdelených na akcie po 200 zL, ale splacený, jak
bylo tehdy zvykem, jen polovinou. Na plnou výši byl
doplacen teprve v roce 1876. V kritických létech sdmdesátých a osmdesátých zLlstal beze zmeny a teprve
1891byl zvýšen na 1 mil. zL, r. 1894 opet O I mil. zl.
a pak v roce 1900 na 12 mil. korun. Další zvýšení si
vynutily teprve nové pomery po prevratu, kdy byl akciový kapitál v letech 1919 až 1923 každorocními emisemi v pravém slova smyslu rozredován, až stoupl 'na
nynejší výši 200 mil. Kc. Proto neprekvapuje, že se
vnitrní hodnota k tomuto velikému kapitálu zvlášte po
deflacních ztrátách teprve dodatecne shánela a príliš
rozvodnený kapitál zhoustl vlastne teprve splynutím
s Moravskou Eskomptní bankou v roce 1924.
Hlavním obchodem banky bylo s pocátku vydávání
pokladnicních poukázek, címž si banka opatrovala
velmi obratne provozovací prostredky, pozdeji prijímání vkladu na knížky a bežný úcet. úver poskytovala banka hlavne eskontem smendc, nikoli však prímo, nýbrž pres úv e r n í s p o 1 k y, poJobne jako
Živnobanka. Ztráty z techto obchodLI šly opet na
úcet spolku, jejichž pojistné a težko mobilisovarelné
fondy, které se s pocátku tesne blížily k akciovému
kapitálu, byly vlastne velmi laciným a stálým provozovacím kapitálem banky a hlavním zqrojem jejích zisku. V roce 1867 rozšírila banka svou cinnost na obchody »bankovní, komisionárské, bankérské a smenárenské«, címž bylo umožneno poskytování úveru lombardem cenných papíru a zboží. Hypotekárnímu
úveru vlády tehdy neprály, poukazujÍce správne, že je
vyhražen jiným ústavum, k tomu úcelu již zarízeným.
S pocátku tedy byla Eskomptní
banka prevahou
bankou dep o s i t n í. V letech osmdesátých pocala
však financovati prLlmysl a to nejdríve podobne jako
Živnobanka cukrovary. Lec jejím hlavním prumysl,~m
byl prumysl železárský, který k sobe pripoutala r. 1886.
Provedla zejména fusi Pražské železárské spolecnosti
s Teplickou válcovnou a o· deset let pozdeji založila
Ceskou montánní spolecnost a súcastnila se založení
Rudolfovy a PolJiny
huti, ústecko-teplické
dráhy,
Yrálodvorské cementárny a akcionování Škodovky.
Za techto okolností v letech devadesát)Tch mizel význam a obliba veritelských spolku a byly proto rozpušteny; v Praze 1895, u filiálek dríve ci pozdeji.
V ceském bankovnictví byl ojedinelým zjevem p 0me r Ceské Eskomptní banky k Dol nor a k o u s k é
E s k o m p t n í s p o 1 e c n o sti.
Tato totiž v roce
1901 získala témer všecky akcie Ceské Eskontky výmenou za 75.000 kusu svých akcií. Tak se vlastne

stala Ceská Eskontka filiálkou Dolnorakouské. Tento
pomer trval až do roku 1919. Oduvodnoval se tím,
že závody prumyslového koncernu mají své sídlo ve
Vídni a proto že jest i nutno, aby tento koncern rídila a financovala nekterá vídeJ'íská banka, která má
více penežních prostreJku.
Po prevratu byl tento pomer ovšem rozvázán a vetšinu akcií z í s k a 1 a Ž i v n o s ten s k á ba n k a se
svým konsorciem. Obe banky se také dohodly v syn dikátní úcasti a reorganisaci prLlmyslových závodu. Prumyslový koncern Ceské Eskontky se podstatne rozšíril
prevzetím Moravské Eskontní banky v Brne, která
vznikla v roce 1862. Pomer Ceské Eskontky k Živnobance je ovšem mnohem volnejší než byl k Dolnorakouské Eskonlce, ale prece Živnobanka kontroluje a
usmernuje aspon cástecne i prLlmyslov)T koncern Eskoutky. Celkem ovšem zustává Eskontka bankou nemeckou z dLlvodu oportunních i obchodních a význam
pomeru Živnobanky je spíše povahy jen hospodárské.
Pro rozvoj Eskontky bylo velikým pokrokem, že
po prevratu preVzala staré a velmi dobre zavedené filiálky Rakouského úverního ústavu a proto také zmenila firmu na Ces k á E s k o m p t ní ba n k a a
ú ver n í úst a v v P r a z e. Krome prátelské smlouvy s tímto ústavem a se Živnobankou má prátelské
smlouvy s Banque de Bruxelles, s bankovním domem
M. M. vVarburg et Co v Hamburku, s International
f,cceptance Bank Inc. v New Yorku, s bankovním
domem Kleinwort Sons et Co v Londýne a obchodní
spojení se Všeobecnou chorvatskou
úverní
bankou
v Záhrebe, Bosenskou prLlmyslovou a obchodní bankou
v Sarajeve, s Bank flir auswartigen Handel A. G.
v Berlíne se slovenskými bankami a j.
V jejím prLlmyslovém koncernu jsou :Zastoupeny
všechny druhy domácího podnikání a její úcasti jsou
z domácích bank po Živnobance nejlepší. Sít filiálek
je velmi hustá (32 a 6 expositur) a zabírá skoro výlecne nemecká anebo do nedávna nemecká mesta historických zemí.
Chlouba Ceské Eskontní banky je její d i v i d e nd o v á po 1 i t i k a. Není v ní skoku a kolísání, jako
vývalo u Živno. C.eská Eskontka platila od svého založení každorocne slušnou divde-ndu. Není vynechán ani
jediný rok! Kritická léta 1872, 1873, 1884 se jí nedotkla jako jiných bank, ponevadž tehdy pestovala hlavne
depositní obchody. Ovšem neprímo byla také citelne
-dotcena, nebot hospodárská tísen mela následkem úbytek obchodu a tím i zisku. V prvních deseti létech ciní
dividenJa vetšinou 10 procent, výjimecne 20 procent,
od roku J874-1888
vetšinou 5-7'5, pak stoupá na
I I, 12, 13, 15 a 20 procent. - Lec za doby affilace
k Dolnorakouské Eskontce je dividenda snížena a ustálena na 10 procent a teprve pak za rok 1920 stoupá
na 12, 192J-1923 na 14 a pak opet klesá 1924 a 192,5
na 12 a 1926 na 10 procent. Snížení dividendy se oduvodI1uje menšími zisky a nutností posíliti ústav vnitrne, jako to ciní i jiné banky.
S pocátku byly r,eservní fondy Eskontky velmi nízké, nebot jim pridelovala z cistého zisku jen to, co bylo
podle stanov nutno a ostatní se rodelilo na dividendy. jak bylo tehdy zvykem. Teprve po vídenském krachu se dávaly fondum vetší prídely a v jubilejní zpráve se hrde zduraznuje, že v roce 1879 venovala banka
hlavní výhru na státní los 200.000 zlatých, po zaplacení daní 160.020 zlatých, reservnímu fondu. Odolala
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pokušení, jemuž mnohé banky tehdy ani dnes by neodolaly.
Obchoiní zisky banky Jsou slušné (v posledních
trech létech 34, 34, 31 mil. Kc proti 45, 41, 40 mil. Kc
Živnobanky). Také bilancní suma, vklady a liquidita
banky je menší než u Živno.
Na rozdíl od Živnobanky je UfO Eskontku príznacné, že se cile úcastní bursovního trhu a neschází v žádné vetší akci. Její prevaha a zkušenosti se uplatnily
zvlášte pri poslední velké hausse. Nelze se ovšem diviti, že v bursovních obchodech je vedle chvály i mnoho
výtek. Skvr:nou zListává prípad Brnostroju, z jejichž
americké pujcky mela Eskontka hlavní užitek, zatím
co americtí veritelé a domácí akcionári zhroucením
kursu a objevivšími se ztrátami spolecnosti, když již
bankovní dluhy byly z výnosu pujcky zaplaceny, byli
v pravém slova smyslu obráni, první o polovic a druzí
o všechno.

-ch.-

LITERATURA A UMENÍ
Karel Málek:

'Jak Reinhardt hraje "Periferii".

V

minulém císle »Prítomnosti« ocistil se Dr. Karel
Capek skoro s dukladností duležitejší veci hodnou z podezrení, které proti nemu pronesl K, Horký,
že se totiž »dohodoval a musil iohodovat« s panem
Playfairem o úpravu anglick)'ch provedení »Hmyzu«
a »RUR«, pri cemž se dopustil ústupku, páchnoucích
agenturou. Sprcha v)'citek, mírená na jeho hlavu, minula se cíle, když dokázal, že »ústupky by delal autor
jen tehdy, kdyby úpravy sám provádel nebo schvaloval«, což v jeho prípade nebylo.
Snad si dr. Capek ani neuvejomil, že touto vetou
pekne namácí jiného dramatického
autora, jediného
vedle Capku, který z ceských divadelníku pronikl za
hranice. O Františku Langrovi jest totiž známo, že
pro videi'iské provedení Reinhardtovo svou »Periferii«
znacne predelal a dokonce ji nechal jinak dopadnouti.
Než prejdeme jocela na toto thema, budiž dovoleno
skromne podotknouti, že »konec« u divadelního kusu
je sice zbyte:::ná, ale soqcasne také nezbytná vec. Delat úspešné konce nepocítá se k prednostem Capkových
her. Jiste kdyby byl na pr. »Loupežník« nejak kloudneji dopadl (rozumí se aspOIl svatbou nebo dvojcaty),
byl by se dostal již dávno do Ameriky a byl dávno
zfilmován Griffithem nebo de Millem.
»Play-fair« je tak krásné jméno pro režiséra, že
je možno mu slepe sverit úpravu hry. Jméno »Reinhart« sice není také špatné, avšak aby pri »cistote«
to ndopadlo príliš »tvrde«, jest vhodno na úpravu dohlédnout sám. To Fr. Langer také udelal, zvlášte po
nevelikém úspechu »Periferie« v Berlíne, kde ji hráli
v pllvodní forme se smutným koncem, jak ji známe
z provedení vinohradského. Reinhardt jest jiste zkušený divadelní k a vedel, že má-li »Periferie« stát financne za nastudování, nesmí tak »slovansky« dopadnout. Verím autorovi doslova, co napsal v »N árodním OsvobozenÍ«, kjyž tam v nedelní príloze otisk I
nový »vídellský« konec »Periferie«, predelaný k naléhání Reinhardtovu. Básník v nem prý si v koutecku
duše zaplakal. Básník mel k tomu své právo a snad
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pncll1u. úspešný dramatik však musí, pravím 111 u s í
pocítat s úcinkem hry, na nejž má vliv pouze cástecn)'. Snad vetší kus vlivu má režisér a nejvetší .<:ami
herci. Dostane-li se dramatik
s temito mocnejšími
složkami do kolise, dopadne to pro ne,i vždycky
špatne.
Zprávy, že Reinhardt sehrál ve Vídni »Periferii«
po sobe sedmiesátkrát, )1acež se v techto dnech s celým
ensemblem nalodil a jede s ní na tri mesíce do Ameriky, svedcí, že novou úpravou bylo pomoženo režiséru
i hercLtm. O Reinhardtove provedení u nás dosud nikdo nepsal a pokud vím, ani autor si nezajel do Vídne se na ne podívat.

*

Vídei'i jest pro nás ted daleké mesto. Kde jsou ty
casy, když bývala takrka za humny Prahy. Tenkrát
cesta do Vídne znamenala málo více, než cesta do KoIÍna ci do Plzne. Dnes víme o Vídni mnohem méne než
o Paríži, trebaže zde odumírá ješte porád dost velká
vetev našeho vlastního národa.
Theater in der Josefstadt je stará barabizna, která
byla pro Reinhardta zvlášte prestavena tak, že co do
vnejšího lesku jest dnes nejnádhernejším
divadlem
Vídne. Vstupné pohybu je se na svetové výši, o které
Praha nemá ani zdání. Sdel jsem asi uprostred prízemí a zaplatil za to 12 šilinkLl, cili 56 Kc. Prednejší
sedadla jsou ovšem ješte primerene dražší. Poslední
rada v prízemí jest nejlevnejší a stojí tam sedadlo
»jen« 30 Kc. Divadlo bylo denne vyprodáno.
Reinhardt hrál se SV)Tmstarým souborem, v nemz
ovšem scházel jeho nejlepší clen, Helena Thimigová,
protože v »Perifei-ii« není pro ni úlohy. Annu hraje
krásná Dagny Servaes, známá u nás z cetných nemeck)Tch filmu. Nedávno - tuším - provdala se za macl'arského dramatika Molnára.
Dva zajímavé detaily: Poulicní plakáty na hru a
také divadelní program obsahují v cele tuto poznámku: »Dle narízení vÍdei'iského magistrátu návšteva tohoto predstavení není dovolena mladistvým osobál11.«
Celý divadelní program pak obsahuje jedinou literární práci: »Vom Altwiener Theater«, od Richarda
Spechta. Autor zde ukazuje na cetných príkladech, že
vídellské obecenstvo se nemení. Vídei'iské divadlo zacalo jako Hanswurstspiele a po celou dobu vídei'iského
divadla prý hanswurstovský
prvek se udržuje v oblibe. Smešnost, drasticnost výrazu a hrubá komika jsou
prvky, bez nit::hž prý Vídei'iák se v divadle neohejde.
Krátce, Vídei'iák musí mít »hec«, aby se bavil. Zdá se
vám, že se tohle vše jaksi nehodí k »Periferii«.
Uvidíme bohužel, že zde se to obé hodí výborne.
Prvá scéna hry zacíná vážne, seznámení Franciho
a Anny jde rychle kupredu a když Hermann Thimig
(Franci) plácne paní Servaesovou gemutlich do zadku,
rozhlaholí se hledište po prvé pravým vídei'iským smíchem, protože všichni vidí, že už je ruka v rukáve.
U nás koncí scéna zavrením dverí k sousednímu
ševci. Ve Vídni po zavrení dverí sehrají ješte celý
V)'stup, na který autor nenapsal sice žádných slov,
avšak dobrá režie vše nahradí a poví mlcky, ale po
lopate, co se asi potom dálo. V Praze bychom to považovali za neodpustitelný nevkus.
Pri scéne se stavitelem funguje režie zase velmi
naturalisticky
a zase po lopate, takže nyní chápeme.
že zákaz prístupu mladistvým osobám není ani pouh)'
reklamní trik, ani zbytecná pruderie sociálne-demokra-
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tické radnice. Obecenstvo se pritom skvele baví, když
však Anna vykrikne »Er ist tot! «, pokazí se mu trochu
nálada. Jakmile si však Franci naloží mrtvolu stavitele na záda, vypuká hlasitý smích znovu, protože to
už je zase hec. Hermann Thimig se ochotne prizpusobuje obecél1stvu a scény s Barborkou (zde vysloveno
Báborka) jsou nekde rázu kabaretního. Z Barborky
udelána figurka, která ríká za každým druhým slovem
»er1edigt«, což snad bude i pro autora novinkou.
Nesmíme také zapomenouti: že ceská jména, na jevišti užívaná, mají v e Ví dni docela jiný zvuk a
význam, než kdekoli jinde na svete. Tato jména, jichž
mnohé tisíce ctete na všech vídenských firmách ve
stavu všelijak vesele i smutne zmrzaceném, bývala ode
vždy predmetem hecu na vídenských
jevištích. Již
temto jménúm samotným stací se obecenstvo rehtat.
Tak na pr. ve scéne na komisarství, tak cechovovsky
veselo-vážné, priextemporovali
si ve Vídni osobu policejního sluhy, kterou okrtili »Sfobota«. Když pak komisar chodí od jednech dverí ke druhým a do každých
zavolá pouze »Sfobota«, je úspech výstupu zarucen,
trebaže je hrán mnohem slabeji než na Vinohradech.
Výcitky svedomí, ci snaha vyzpovídat se verejne ze
svého cinu, nedostavuje se u vídenského Franciho velice dlouho. Scéna v byte stavitelovy vdovy probíhá
velmi »humorne«. Franci, cekaje na príchod vdovy,
houpá se v pérové lenošce a hvízdá si nahlas ceskou
odrhovacku - v cizím byte, prosím, bývalý barový
tanecník! Když pak dostane frak, dá své radosti pruchod stejným Zpllsobem, jako' pri seznámení s Anci.
Vezme jej za límec, zasmeje se na nej a plácne jej do
zadnice. Zase velk:)'Túspech u veselého obecenstva.
Scéna druhé návštevy u vdovy po staviteli jest VlIbec vynechána, rovnež scéna s motocyklem. Nesehráli
by to. Za to scéna pred hospodou j-est preložena pred
biograf a následující scéna pak preložena prímo do
biografu, kde dávají nejak:)" film, jenž pripomíná vraždu. Obrazy jdou rychle za sebou s jedinou prestávkou
uprostred, a mezi každým hraje podivná hudba na nejaký záhadn)' nástroj (snad spinet) »rázovité« melodie. Rozumí se, že vesmes podmalované lokálne cesky.
Tak po prvním jednání hrají »N a bílé hore sedlácek
ore«, potom »Slovan jsem a Slovan budu«, pak i nejakou Hašlerkn a v baru hrají dokonce i ceské shimmy.
Poznáváme v nem »Totem-Tom-Tom«
z operety Rudolfa Frimla, »Rose-Marie«, kterou hráli letos v léte
a snad ješte hrají v Theatre Mogador v Paríži.
Lokální zabarvení podškrtává ovšem i velký Plán
Prahy, namalovaný na zadní kulise scény na policejním komisarství s daleko viditelným cesk)Tm nápisem
l>PlánPrahy«, a pak obrovský portrét pana NoHa
s fajfkou jako dobrého vojáka Švejka v prúcelí biogtafu.
Zdá se, že paní Servaesová videla v roli brnenskou
paní Grafovou, a drží se jejího pojetí této úlohy.
Vedle této Anci jediný, kdo podává svou roli s lidskou vážností, jest soudce. Snad není náhodou, že
Reinhardt tuto úlohu nesveril žádnému Nemci. V roli
soudce autor nejvíce dal na sebe píisobit vlivy ruskými, jež i jinak v jeho živote došly význacného uplatnení. Vladimír Sokolov má ostatne tak krásnou nemeckou výslovnost, že dle reci v nem není poznati
Rusa. Výkon Sokolovuv odškodnuje za vše ostatní. Pro
nej treba odpustit všem, kterí z hluboké psychologické hry udelali psinu.

Mohlo by to 'skoncit ješte jednou vraždou? Nyní
chápu, že predelání konce bylo naprosto nezbytné, že
ta vídenská legrace nemohla skoncit tragicky, nýbrž
pri nejmenším smírne. Pri této režii a pred tímto
obecenstvem zanikají veliké kvality básníkova díla.
A pri tom prece považujeme za veliký kus pt;Qpagandy, kterou delá Reinhardt ceskému umení, že režisér nesporne svetového jména považuje hru ceského
autora za vhodnou k nastudování a dokonce k programu amerického tourné. Není pochyby, že ta t I)
»Periferie« sklidí v Americe mnohem více vavrínll
i dolarú, než by sklidila »Periferie« pllvodní.
A jak pri tom pochodí umení? Co je vlastne umením v divadle? Mrtvá litera v textové knížce prodávané u pokladny nebo živé slovo v ústech jednajících
osob na jevišti? A je vllbec divadlem neco, co se nehra je?
V techto otázkách jest, myslím, zretelná odpoved
na otázku, zda autor udelal správne, že podlehl naléhání Reinhardtovu a úpravu provedl. Bylo to proste
jeho povinností, aby umožnil její provedení pred sve-:
tem za vedení Reinhardtova. Nebot konec koncu zde
Reinhardt uvádí do sveta Langra a ne naopak. Nebot
trebaže pláceme s básníkem v koutecku srdce, máme
tolik rozumu, abychom uznali, že urcitý umeleck:)'ústupek v tomto prípade jest vyvažován divadelními
úcinky.
Ostatne je tak velký rozdíl mezi predeláváním kusu
pred
prvnínekdo,
premiérou
a meziautori
predeláváním
pozdejším?
Ci myslí
že ostatní
nepredeláva
jí konce
treba o 180°, aby napsa1J.OUhru dostali na scénu? Zde
by mohli dramaturgové
režiséri vypravovat celé historie.
CI.

•

Pri prvním setkání s autorem po návratu z Vídne
neopomnel jsem mu ovšem referovát o svých zažitcích na šedesáté reprise »Periferie«
v J osefstadter
Theatru. Nebyl ani príliš prekvapen, protože podobné
zprávy dostal již dríve. Dokonce je omlouval, že snad
to mají již moc obehrané. Skoncil radou. Povídá mi:
»N apište to nekam. Ale napred se jdete podívat na
nekt.erou nynejší reprisu »N evady« na Vinohrady, a
pak to obojí vezmete najednou.«
A to já zase neudelám. Predne jsem videl »Nevadu«
docela hezky o premiére - a za druhé proc je vlastne
autor tak zlomyslný, že chce, abych si za nej já pálil
prsty a rozlil si ocet s nekým?

Z nové cizí beletrie.
Virginia

Woolf:

Výlet k majáklt.

(To the Lighthouse.)

Objemnou
MrsNení
vVoolfové
nazvat románem
v pravém slovaknihu
smyslu.
v ní nicnelze
romantickéhO',
žádné zápletky, nic než jednotvárný, všední živat rodiny profesora filosofie
Ramseye a jeho známých. Máme vlastne v rukou jen popis výletu a mori k majáku; ale v závorkách, jakO' by mimochodem,
dovídáme se, že paní Ramseyová umrela, ve druhé závorce, že
dcera profesorava se provdala a pri porodu také zemrela. A
v tretí závorce cteme, že syn Ramseyových byl zabit za války
ve Francii. Tímto trikem autorka patrne zduraznuje všednost
života'. Proto také kniha ,tak objemná nepodává než ty všední
všednosti. Jen Lily, jedna ze známých Ramseyových, filosofuje
a tom, co to všecka znamená; filosof Ramsey chová se vlastne
jakO' idiot,

693

Sloh Woo1fové je mdlý, zejména jsou nápadny dlouhé vety.
Možná,
že paní Woo1fová napodobuje
slecnu Richardsonovou,
proslulou lícením všedního života, jenže sL Richardsonová
za·
bývá se více životem vnítrním.
Ze starších del autorky je zajímavejší
"Noc a den« ze života
moderních romanopiscu.

Frank Swínnerton:

Zárí. (September.)

Swinnerton je u nás znám svým románem "Cistá žena«. Nová
jeho kniha není románem, spíše novelistickým
vylícením dost
všední rodínné zápletky. Marianna, 38letá, muž Howard, 48letý,
jsou bez detí; dostali se záhy od sebe, žijí však spolu pro forma
dále. Muž je žene neverný a žena to ví. Marianna poznává. mladého 27letého Nigela, miluje ho, ale netroufá si oddat se mu docela, obávajíc se nesouladu pro rozdíl veku. Má také pochybnosti
mravní. Cherry je mladá, moderní dívka; flirtuje velmi silne
s Howardem, možná z žárlivosti na Mariannu, ale snad hlavne
z dlouhé chvile a jakési podráždenosti
proti všemu a. všem. Marianna jednou uvidela, jak se její muž s Cherry líbají, ale nedala to na sobe znát. Nigel, t.rebaže horoucne miluje Mariannu,
když poznal Cherry, zamiluje se do ní. Marianna se srdcem
krvácejícím
pomáhá obema, aby se spojili a novelka koncí jejich spojení-no Marianno a HO'warde, co budete delat? Autor
a tom nicehO' nenaznacuje.
,..

Michael Arlen: Mladí milenci. (Young

Men ín Love.)

Arlen je jeden z nejmodernejších.
Ve svých spise~h filosofuje
O' vecech vážných i nevážných a vždy se stejnou dukladností.
Užívá zajímavych citátu a dává najevo, že je všestranne vzdelaný -- v dejinách filosofie, v dejinách umení, v politice a vubec ve všem. Libuje si v psychologické analysi svých podivných
a vlastne perversních
charakten\
Román jedná o mladých mužích, jak milují; ale vlastne se podává historie starších a starých bankéru a zbohatlíku, a jejich pomery k divadelním a jiným ženám. Rodinný život této vrstvy lidí je naprosto pokažený.
Na príklad Venetia, dcera bankére Vardona, vyslovuje svuj pomer k otci názvem: zvíre. Venetia sama má pomer se starším
ženat)m žurnalistou,
zároven však se zamiluje do spisovatele
Savila. TentO' obdobne kolísá mezi Venetií a hereckou Ysabelleu;
dává prednost Venetii. Protože
však slyšel o pomeru jejím
k Sertovi, jednoho dne se jí prímo táže, byla-Ii jeho maitressou.
Venetia se priznává, 'lle snaží se o psychologický výklad svého
postupu, jenž Savila mála uspokojuje, a tak na konec Savile se
spokojuje s Ysabellou, trebaže tato ve své kariére mela mnahá
pokušení a není jasno, zda jim vždy odolala. Arlen' zná ovšem
Dostojevského,
a Ysabella není než americká Grušenka. Ysabella
totiž pochází z Ameriky. Román odehrává se v Londýne v nejnovejší dobe.
Arlen má svuj zvlášt,ní sloh; neštítí se silných výrazu, když
mluví O' pomeru muži't a žen.
,..

Edith Whartonovw: Pochlrlttrn~í spánek. (Twilight

Sleep.)

Nový román Whartonové
mohl by se nazvat "Život rozvedených«, nebot predvádí nekolik manželu rozvedených nebo se rozvádejících. Centrum románu tvorí manželé Manfordovi a jejich
dcera Nona. Paní Manfordová: byla dríve provdána za Wyanta,
s nímž mela syna Jima; schází se s vVyantem spolecensky a prátelsky. Jez typu Americanek dobre situovaných, které život utrácejí ve všech možr.ých a nemožných humanitárních
a spolecenských nicohlOstech. Nona miluje ženatého Houstona,
jenž by
se rád rozvedl se svojí ženou, ale tato rozvodu nepovoluje. Také
]imova žena chystá se odejíti od muže. Román koncí dvtma výstrely v noci, jimiž paní Manfordová je probuzena; nalézá dceru,
poraneno u výstrelem
do ruky. Otázka je, kdo strelil?
Sluha
tvrdí, že zlodej V; masce, ale vec není docela jasná. Nona sama
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lící prípad velmi nejasnc. Zbývá pochybnost, jde-li o pokus sebe·
vraždy anebo vraždy. V posledním prípade mohlO' by se myslit
na \iVyanta, prvého manžela paní Manfordové,
jenž u Man·
fordu poprvé nocoval; rozcilil se, když dlel v dome, v nemž kdysi
žil jakO' manžel paní Manfo-rdové. V tom rozcilení mohl by pri.
padnout na myšlenku, pomstít se na díteti své bývalé ženy. Scéna
je podána nejasne, a všecky osoby v románe jsou schematické a
neživotní.
'Vhartonová
napsala již velikou radu knih. Zabývala se také
svetovou válkou; cití s Francouzi, ale její politické názory ne·
jsou silné. N'áleží k tem novodobým americkým spisovatelum,
kterí se vyznamenávají
znalostí svetové literatury,
Evropy a
její kultury. Dívá se na svct s jistou ironií a má zdravou sati·
riekcu žílu; život New Yorku a zejména bohatších tríd je po·
dáván znalecky.

*

Sinclair Lewis: Elmer Gantry.
O Lewisovi se u nás mluvilo, když vyšel jeho román "Main
Street«; byl také preložen do ceštiny, V Americe samé tento ro·
mán () 920) prinesl Lewisovi slávu a peníze, nebot prodalo se ho
za dve léta na 400.000 exempláru. Lewis je jeden z nejdovednej·
ších novodobých analytiku Ameriky; prošel sám školou americl~ého života, zná Ameriku a cástecne i Evropu, má bystré oci,
praktický rozum, vtip a satiru. Maskuje svuj cit dost casto rea·
listickou objektivností,
ale nejsou to jeho nejlepší práce, v nichž
má tuto masku. Celá generace novejších spisovatelu zabývá se
Amerikou a specidne Amerikou nynejší a moderní. Lewis vybírá si ve svých románech jeden obor amerického života po druhém. Elmer Gantry predvádí nám náboženský život Ameriky,
vlastne jen život ruzných amerických duchovních. Gantry se stal
kazatelem, ackoliv není clovek náboženský;
jemu služba v církvi
je živností. Jakmile se však oddal této živnosti, prirozená ctižá·
dost ho nutí, aby vynikal a více si vydelal. Lewis predvádí nám
jeho život venkoncem neuprímný;
Gantry užívá všech možných
lží a menších podvodu, aby pod rouškou kazatelskou ukryl svou
vlastní životní vášen; ženu ve všech formách a vždy. Episoda
s evangelistkou
Sharon ukazuje - trebaže v karikature - fantastiku a exotické kejkle, kterých milenka Gantryho podle in·
dických VZOrll užívala k obživení svého náboženského obchodu.
Shorela v ohni, zachvátivším
její tabernakel. Konec krutý, jenž
však Gantryho nikterak nezkrušuje.
V románe máme nekolik
duchovních:
mystiky, polomystiky,
skeptiky,
typ ti amerických
nevcrce a primo atheisty. Amerikanism,
praktické využití stroje
a zmechanisování
práce, je nám predveden v oboru nábožen.
ském a církevním.
Vidíme, jak se ku propagaci rozmanitých
sekt jedné proti druhé užívá. všech moderních vymožeností tisku,
reklamy, recnování, ohlušující hudby, vtipných kázání atd. Lewis
predvádí nám církevní obchod s velikou dovedností. Otázka je,
zda-li touto analysou náboženský život Ameriky byl dostatecne
vystižen, ale lze pripustit, že Lewis krisi soucasného náboženství
a obzvlášte jeho americké zobchodnení dobre vylícil. Trebaže
karikaturanli.
Po mém soudu Lev"is nejpekntji
postihl americký život jinde
(na pr. v Babbittovi), kde neprepíná, lící prostrední vrstvy, které
patrne sám poznal nejlépe, a neskrývá svého srdce.

Louis Eromfield:

Casný podzim. (Early Autumn.)

Autor, jeden z mladších spisovatelu amerických, lící puritán·
ství, jeho mravni zvrhlosti a nelidskosti. Je to staré théma moderních amerických spisovatelú, pocínajíc s Hawthornem (1850),
jenž ostatne je jedním ze zamilovaných spisovatelu ucitelu autorových. Bromfield nepodává jen nehoráznosti a ukrutnosti puritánské, nýbrž snaží se pochopit, jak tato nábožensky oduvodllovaná nelidskost je vubec možná. Dospívá k názoru, že jednotlivec puritá lské obce není vinen, ale celé generace, tradice a

puritánské ucení. Vedle tradice puritán
nade všecko miluje
majetek. PravÝ puritánský
Bostonec
je mravne
a duchovne
stredostavovským kramárem. Tato analysa je podána Bromfiel.
dem v napínavém románe, lícícím rodinu Pent1andu.
Hlavní
figurou je Olivia, žena Ansona Pent1anda. Olivia vidí všecku
zrúdnost rodiny, do které se snatkcm dostala; v rodine je celá
kolekce zrudných lidí: její vlastní muž, který už dlouhá léta
se jí straní a nežije s ní; teta Cassie, ztelesnená nelidskost pod
rouškou mravopocestnosti.
Znicila svého muže tím, že hned po
svatbe mu odpírala manželské spolužití. A ješte tretí prípad pohlavní abnormálnosti
je v dedovi, John Pent1andovi:
oženil se
20letý s 18letou dívkou, která brzy po svatbe upadla v duchovní
chorobu z nechuti k manželství a žila v dome mužove v ústraní
se svými ošetrovatelkami.
John Pentland od té doby žil osamocen a bez styku se ženami. Ackoliv si byl vedom všech slabostí
svého rodu, prece podléhá puritánskému
formalismu
a zatajuje
všecko, co by mohlo poškodit dobré jméno rodiny. Koncí sebevraždou. Olivia chtela by se z puritánského
nevolnictví vysvobedit: miluje Ircana O'Hara, chtela by se s ním spojit a již
umlouvají plány do budoucnosti, ale na konec Olivia se rozchází
s O'Harem. Zdá se, že v sobe také již má bacila pentlandského.
Vykládá to tím, že O'l-lara by se stal neveren svému politické,tím, že se obetuje své dceri, aby netrpela rodinmu povolání,
ným skandálem.
To je asi zhruba kostra románu. Je ješte mnoho detailu; tak
na príkl. Olivia našla rodinné listy, z nichž vysvítá, že nynejší
Pentlandové vubec nejsou z krve ~nt1andské
- jsou pot~mky
milence své portugalské
prababicky.
Svou dceru Olivia spasí
pred puritanismem tím, že jí sama dopomuže k únosu a k manželství s hancouzským
milencem. Mezi jiným lící se také smrt
mladšího dítete Oliviina; na hochu demonstruje
se úpadkovost
rodiny, a zároven vidíme, jak tvrdost puritánská ani pred smrtí
se nezmekcuje.
Sloh Bromfielduv je živý, americký, po zpusobu mladších spisovatel!"1amerických i anglických. Bromfield mluví o vecech pohlavních proste a nerozpakuje se užít i silnejších výrazu, pri tom
však neprekrocuje
meze slušné diskretnosti.
Patrny
jsou na
Brol)lfieldovi vlivy moderních
spisovatelu
Ameriky,
Anglie,
Francie, také Ruska; Bromfield poznal dobre Francii (sloužil ve
francouzské armáde za války), ale Americe se neodcizil, verí
v její skvelou budoucnost. Tato víra ciní jeho kritiku Ameriky
sympatictejší, než tech kritiku, kterí se na Ameriku dívají jako
na predmet pitvy.
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May Sinclair: Allinghamové.
Nový román M. Sinclairové
je príležitostí,
upozornit ceské
rtenárstvo na tuto zajímavou a plodnou spisovatelku.
Mohl by
se vyvodit také jiný z jejích posledních románu: ale na »rodine
Al1inghamu« dají se dobre demonstrovat
neh.-ieré vlastnosti
a
problémy spisovatelciny.
Rodice Allinghamovi
mají šest detlí a román podává strucne
jejich životopisy. Vetšinou se vyvíjejí
všichni štastne;
když
dozrávají, zamilují se, štastne se žení a vdávají. Prece však tri
mimorádné události rozrušují
štastnou rodinu. Nejstarší
dcera
~Iargaret je jaksi divná; závidí mladší sestre hocha, s nímž tato
má detskou známost, a ze žárlivosti vyznává hochovi sama lásku. Prekvapený hoch ji odmítá a z toho se stává ješte divnejší,
nemilou ke všem a podráždenou. Pozdej i se o ni uchází místní
pastor; jednou z niceho' nic se pred ním pocíná svlékat do naha
- je ovšem po partii. Rodina si uvedomuje,
že :Margaret je
rodinne zatížena: dcdecek zemrel choromyslný, a také alkoholism
se zahnízdil v rodine. Mladší bratr Margaretin
Robin se obcas
opíjí a delá rodicum mnoho starostí. Nejmladší Angela také si
vede nezvykle: zamiluje se do ženatéhO' muže s nezkrotite1nou
vášnÍ. Muž je dost slušný a rád by ji ušetril, ale Ange1a se mu

prímo vnucuje a scházívá se s ním po nocích. Ciní to všecko
docela naivne, prímo detsky; tím více se její postup vymyká
normálnosti. Muž odjede za svým povoláním do Indie a Angela
se stane matkou; otec ji vypudil z rodiny, ale nakonec ji s dítetem prijímá domu.
Všecky tyto a ostatní události rodinné podávají se beze vší
problematiky;
ctenár má dojem kolotoce, na ncmž defilují deti
a dorostlí, ten na koni, druhý na jelenu, tretí na jiném dreveném tvoru. Zatížení rodinné by mohlo vyvolat obavy radicu, ale
nevyvolává jich, otec i matka jsou v tom ohledu docela bezstarostní. Nezdá se, že autorka to provádí vedome, ji zajímá hlavne jeden problém, Stephen, dle stárí tretí díte Allinghamových.
Stephen je básník; podává se ukázka jeho umení, ale hlavne se
jedná o theorii umení, specielne básnického, a v tétO' theorii jde
predev;ím a pomer básníka k žene. Sinc1airová theorii znázornuje láskami básníkovými.
Stephen se zamiluje do paní Very
Aspreyové, které je 38 let, má dorlístající dceru Violetu. Stephenovi je 21 roku. Básnik pronásleduje
paní Aspreyovou vášnive,
ale tato se jaksi nedává vyrušovat a prohlašuje,
že miluje jen
básníkovu duši. Ve své materské lásce k Stephenovi seznámila
ho s Violetou, a Stephcn, jakoby nic, prenáší svou lásku s matky na dceru. Je komické, jak matka a nastávající
zet si tento
prechod citu vykládají. Mohli bychom i v tom videt rodinnou
abnormálnost,
jenže ve veci nehraje hlavní roli Stephen, nýbrž
paní Aspreyová.
Stephen haruj e, že krása je skryta
za všedními
zj evy;
krása je pravou realitou,
je cástí Boha, je v božím duchu.
Krásy pozemské prý vubec není. Pres to odmítá lásku paní
Aspreyové,
milující
jeho duši, nebOt on »miluje ji telem«.
Když pak miluje
dceru Violetu,
deklamuje,
že vášen je
nesmrtná, je vecným nyní, radostným rozechvením nadprirozena,
bezprostorna
a bezcasna. Ta vášen je nejbožštejší
všech realit.
Zároven cteme, že zacátek a konec lidské lásky je v lásce Boha;
a tu se nám podává jedna z jeho básní, ve které apostrofuje
Boha, že ho miluje pro jeho samého, ne pro lásku, kterou mu
dal. »V okamžiku, kdy Te miluji, Ty jsi zde.«
Jen letmo se autorka v tomtO' románe dotýká svého starého
problému o pomeru lásky a genia.
Stephen vyznává, že jeho
vášeii k Violete je vetší než jeho genius, ale podává se nám nadej e, že ta vášen z neho udelá vetšího básníka než posud byl.
Netreba ukazovat, jak tato estetická theorie je nejasná, mlhavá: jestliže se Stephen pro ni dovolává Schopenhauera,
dokazuje, že nemeckému filosofovi nerozumí. Ale Stephen je mluvcím autorky a tu nutno povedet, že problému svým nejnovejším
dílem nikterak neujasnila, spíše jej zatemnila. Sinc1airovou tento problém trápí již po léta. Veno'.rala predmetu dva ze svých
hlavních románu: »Božský oheií.« a »Tvurcové«. »Božský ohen«
je slovo z Plotina o ekstatické nálade mystické - pomer tohoto
božského ohne k lásce a geniálnosti Sinclairová dost jasne neosvetlila, treba se temi problémy zabývá tak dlouho.
Sinclairová vystoupila spisavatelsky koncem let 90tých; témer
každý rok prinesl nový román, zabírající postupne problémy moderního cloveka a obzvlášte umelce a spisovatele. Sinclairová
neustoupila ani pred psychologickou analysou mužské impotence.
Z literárních
studií Sindairiných
sluší jmenovat
spis o sestrách Bronteových.
Nedávno také napsala román ve verších.

•
Watwick Deeping.
Podali jsme již v »Prítomnosti«
referát o Deepingove »Sorrellu«, ale zpráva vyžaduje doplnení poukazem aspon na dva romány Dcepingovy, které v poslední dobe novými vydáními rozšírily pocet autorových ctenáHI. Jsou to romány »Prorocké manželství« a »Pýcha Evina«. V obou knihách se jedná o problému
manželství a sice manželství nešCastnéllO', a v obou prípadech
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spisDvatel podává rešení problému, na nejž bych práve v našich
pomerech chtel upozDrnit.
V prvém románe lící se výv:o'j Tada, synka velmi cestných
rodici\. Rodice zemreli, a Tod prodelává ,kpkou školu živDtní.
Prošel nekterými obchody a sám si pak zarídil pronájem automobilu, ale nevydržel nikde, protože nedovedl lhát. Všecko obchodování mu bylO' lhaním a šizením, i když se to dálo formou
"sluŠnou«. Zamiloval
se do Mi1Jy, kterou
miloval již jako
chlapec, a oženil se; ale žena ho velmi brzy podvádela, nebot
mela touhu po penezích a požitcích. Vypukla válka, Tod šel do
pole, o ženino skromné živobytí se postaral. Byl voják dobrý
i <stal se plukovnikem, proživ celou dobu válecnou ve Francii
bez vetšího úrazu. Na sklonku války poznal ve francouzské vesnici ucitelku Claire. Oddal se jí celou duší, avšak, jsa vázán
k žene snažil se svých citu nezjevovat;
stejne si vedla Claire;
Tod jí' a celé rDdine o svém manžeJ,ství rekl. Plukovník odtáhl
se svým oddílem do bitvy, nevyznav se Claire ve své lásce. Následuje doba prímerí a míru, Tod se vrátil domu, žena mu mezitím odešla k bohatému
obchodníkovi
židovi. Je tedy mravne
volný, ale pres to ješte netroufá: si Claire psát, pokládaje se PDsud svým snatkem a slibem formálne vázaným.
Teprve když
rozluka byla právne provedena, Tod spechal dO' Francie a spojil
se s Claire štastným manželstvím.
V druhém románe lící se nám neštastné manželství slušného,
cestnéhO' muže a nicotné, malicherné ženy; stali se sobe záhy
docela cizími. Canterton pestuje a prodává ruže a jiné rostliny,
žena tráví všecek cas nicotnou filantropií;
nevenuje se ani vlastnímu díteti. Canterton chce vydat spis o svých rostlinách; k tomu potrebuje ilustrátora
a toho našel v sousedství v Eve, velmi
dovedné krajinárce.
Zamilují se. Oba vidí, kam spejí, Eva uvedomuje si situaci ješte lépe, než Canterton; t:entD rucí jí za sebe,
že neprekrocí hranice prátelství, avšak ona sobe tolik nedllveruje
a protO' opouští své místo a odchází do Londýna. Tam prodelává
tuhý bDj O' chleba. V nejvetší bíde stává se na konec sufražetní
agitátorkoll
a tak se na agitacní ceste dostala také dO' vesnice
Cantertonovy.
Oba zllstali verni své lásce, oba však pokládaj í
manželství
Cantertonovo
za neprekracitelnou
prekážku
svého
spojení. Canterton vyznává svuj pomer k Eve docela odkryte
své žene, ponechávaje ji takto rozhodnutí o svém osudu s tajnou
nadejí, že žena bude <se domáhat rozluky; avšak paní Cantertonová je k muži Již tak lhostejná, že vyznání mužovo ji nevzrušuje. Cantert(Jl ovi nezbývá než spolupráce s Evou a manželství
»duchovní«.
Lze pochybovat o tom, zda-li Decping i v jednom i v druhém
románe své charaktery lící dost verne podle života; jiste na pr.
ihostejnost paní Cantertonovy
k muži je velmi nezvyklá. Avšak
je hlavním problémem, jak muz a žena, spojení manželstvím a
vzájemným slibem, se· mohou rozloucit cestne. V prípade Todove
pomáhá štastná náhoda, nebO', chcete-li, osud; v prípade druhém
š(astné náhody a osudu není, Canterton a Eva musí prekážku
svého spojení snášet, nebot Canterton je sice rozloucen de facto,
avšak nikoli de jure. V obou prípadech muž se pokládá za odpovedného ze svéhO' manželství a prijímá jeho mravní závazek;
snad nebyl ve volbe své ženy dost opatrný, byl veden docasnDu
vášní mnohem více než rozvahou, ale práve proto je odpovedný.
Deeping zduraznuje
takto mravní hodnotu a posvátnost stavil
manželského;
rozluka manželstvi je proto neméne vážná a musí
tudíž být provedena stejne vážne jakO' siíatek - netreba se bát
slova: posvátne.
Tato morálka manželství
vyniká lt Dcepillga tím více, že
autor, jak jsme už poznamenali posledne, se kloní k pragmatismu, k etice utlilitární. Avšak utilitarism
není bez ideálu, není
bez cestnosti a opravdO'vosti; pro problém Deepinguv práve hlavní theoretik utilitarismu,
J. St. Mi1l, podal vla.stním životem
príklad cestnosti v lásce k žene, manželstvím nesvabodné.
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Podal jsem jen kostru obou romanu, prihlížeje
k hlavnímu
problému; obšírný rozbor vyvážil by zejména z životopisu Todova znamenité poucení o' podstate pragmatismu.
Figura Todova dobradince, Mr. Burgetrodea,
je zajímavým ucitelem idealismu venkoncem praktického
zmírnujícího
idealistickou nepraktickost svého žáka.

*

Literární

l~urios(J,.

I

CI é m e n t Va ut e napsal nový román: »Madame nechce
deti<<. Na abálce je oznámeno,
že vyšlo daleko pres 200.000
exemplártl.
Román nepodává, než co Ititul vyslovuje;
úredník
jakési poIišfOvny bére si nejakou ,slecnu a s ní veno pul milionu
frankll. Úrednícek
je obycejný parížský buržoásek, rád užívá
svcta, ale nerad vydává peníze. Pro~o má svou maitressu v kompanii se dvema druhými bufŽoásky. Krátce pred snatkem matka
nevestina buržoáskovi dává poucení, že dceruška nesmí mít deti
atd., až konecne ne bez pomaci recené maitressy náš buržoásek
se stane otcem.
Vautel napsal už nekolik románll, ale tak bez myšlenek, jako
tentO', r;ení žádný. Je jen dakumentem
jÍsté vrstvy ramánového
ctenárstva nejen parížské a francouzské, nýbrž evropské vubec.
Rozšlape se nevtipná anekdota
a knížka
vyjde ve statisících
exemplárích.
Román ani slohove ani komposicne
nijak nevyniká; v jiných svých knihách podává alespon peprený sloh ven·
kOvlského faráre, jenž prodelav válku v pali užívá, i na kázáních,
mluvy zákopních vDjáku(v
»Náš pan farár«). Autor sám se
domnívá, že uhodil na sloh rabelaisovský.
K omluve toho ctoucího
publika budiž po spravedlnasti
uvedenOl, že tentO' román vytišten
v 400.000 ex.; a druhý jeho díl nemá méne výtisku nežli »Madame«. V obou uvedených románech
Vautel pravádí urcitou
ideu, staví proti sobe buržoasii
o >socialism a kritisuje
oba,
v »Madame« kritika zbohatlíku je príliš jednostranná.
Antonin S e u hl: »La Femme sans voile« (1925). Z blázince
utekl se pan Cocolix na zámek k panu Daniel Chantourque;
prinesl mu elixír, který nutí taho, kdo ho vypil, aby rekl plnou
pravdu. Daniel to zkusil hned na svých sluzích. Policie však prikvacila a advedla vynálezce elixíru zpet do blázince. Daniel se
odebral na jih a tam se seznámil s mladickou vdovou Odette.
Podnikali spolecné výlety a jednou se mu vzdala. Dohodli se
na tam, že se vezmou. Odette pod nejakou záminkou odešla
k své rodine, ale videl z jejího dopisu, že je v Biaritzi. Sebral
~e tedy dO' Biaritz a na cestc zkoušel na ruzných lidech, se kterými se dostal do styku, svuj elixír. Pusobil výborne všude. Na
konec nalezl Odettu a také jí nepozorovane dal elixír; ona mu
na to hned vykládá svou celou biagrafii i s vyznáním, že si
z neho delala jen blázna a že ho nemiluje. Daniel, to se rozumí,
zurí, ale Odette mu na konec riká, že ,si z neho ted delala blázna, že to všecko, co mu rekla:, není pravda. Udabrili se a odebrali se do jehO' zámkn. Daniel nalezl dopis pana Cocolixe,
v nemž se :nu uvádí na pame{ a žádá, aby vyplnil slib, aby ho
vyprastil, že budou spolupracovat
na elixíru. Daniel se ovšem
o pana Cacolixe už nestará a nechá ha v blázinci. A ctenár románu si muže myslit co chce, jak ta s tím elixírem bylo, pusobil-li nebo ne, atd.

*

Americká spisovatelka Mrs A s her t a n napsala nekolik sluš·
Ilejších románu, mezi nimi jeden o americkém stá.tníkovi Hamiltonovi, v nemž dovedne zramánovala
životopis znamenitého
státníka. Tentokrát
napsala
literární
nicotnost
pod jménem
»Black Oxen«. V New Yorku se objevi kráska, v níž starší generace svetácká vidí dceru proslulé, pred mnohými lety divadelní krasavice;
podoba je totiž tak nápadná, že není jiného výkladu. Krasavice sama se halí v tajemné mlcenÍ. Na konec vychází najevo, že je to' stará, ale ve Vídni omlazená krasavice.
Slovutný jeden spisovatel, který si získal lásku omlazenky, pre-

----------------------------_ _--------_ .......

rušuje briskne styky, když poznává milostné závazky. které jeho
ryvolená má s jakýmsi vídenským pánem.
Jak vidno, je v New Yorku a Americe stejné hejnO' ctenári"!,
jako v Paríži a Francii.
B. L.

y

ZIVOT A INS1]TUCE
Jaroslav Kolman-Cassitts

(Mttkacevo):

Mulracevo.
Ze'me anglického

básní/w a ceského

kolonislJI.

Zeme .kamene, ?reva, VO?y a :retru: jak o ní snil
estet a morahsta Ruskm, to Je nase Podkarpatská
Rus. To je materiál, který vás všude obklopuje a z ktelého je udelána jako dLlm z cihel a malty. Vražedné
epidemie, úmrtnost detí, alkoholismus, bída, to jsou jen
temné stiny novinárské fotografie.
Ohromné je bojište neprátel lidí v této zemi, není
videti ani padlých a umírajících. Ruský malír Verešcagin namaloval takové bitevní pole v serii obrazu z rusko-turecké války. Obrovské plátno není nic jiného než
nekonecný lán obilí. Teprve po chvilce rozeznáváte v té
zárivé žluti barvy uniforem mrtv)'ch vojáku, tu jeden,
tam druhý a tam tretí a ctvrt)'. a tohleto není hrouda
hlíny, ale lidská tvár v smrtelné kreci. Ano, to je neco
docela jiného než pole, nad kterým svítí modré nebe a
zpívá skrivánek. A jsou bojište ješte slušnejšího zevnejšku, pres která válka prebehla jen jaksi poklusem,
aby daleko od silnic a cest v neporušených lánech kukurice roztrousila své obeti.
Vysoká a širá jsou kukuricná pole v takových zemích kamene, dreva, vody a vetru, a nejvetší hromádka lidského neštestí v nich zmizí jako kapka v mori. Projedte se Podkarpatskou
Rusí od v)'chodu k západu v automobilu pana Kolomana Kleina z Užhorodu, nejlepšího šoféra a majitele dvou z nemnohých
železn)'ch VOZLt,které plaší klid starých druidských
bohLlna zarLtstajících pastvinách a vyvolávají paniku
mezi stády ovcí ve vyschlých korytech rek, projedte se
v huculské brycce pana Fedora Bahice od jihu k severu
horskými údolími prítoku reky Terešvy, všude je kolem vás jen kámen, voda a vlny cerných lesL!. Lidská
práce a lidské bedy na vás jen plaše vykukují z dlouh~'chšpalírLl mlcenliv~'ch stavení, která se nekde v kukurici nebo podle horského potoka seradila, aby splnila
jakési nepochopitelné poslání. V zemích vody a vetru
vypadá civilisace jako p{ísen a choroba, které vyžírají
v stalet~'ch bukov)'ch lesích ošklivé lysiny, pokryté sterilními parezy jako strupy.
Civilisace je nemoc nevylécitelná. Nikdy již nezašumí stromy nad touto obnaženou pLldou. Vezmete jí
drevo a promení se v neplodný austrálský b u s h. Co
je to platné, že si ji rozdelí domácí lid jako pastvinu.
První léta se pase dobytek mezi kerícky proutí, které
\"yhnalykoreny. Potom zaroste všecko neproniknuteln~'mmlázím, a clovek se svým dobytkem je vytlacen do
nejbližšího okolí' svého hospodárského
srubu, které
svými primitivními zbranemi mLlže ješt;:; proti príroje
uhá jit.

Podkarpatská Rus je zeme, kde pojem zemedelce
nevyvolává ješte predstavu blahobytného míru. Tam je
rolník ješte divok:)"'mbojovníkem onoho egoismu, který
považuje pan ·F e I i x leD
a n tec za základ, na

nemž byla vybudována civilisovaná spolecnost. Tam je~te nejsou p:ltrny znetvoreniny temperamentu, povahy
a ducha, vyvolané životem v družné:-rl spolecenství.
Je zajisté SmeŠll)' pohled na sedlúka, kterému pred
1'0 'em zaroste pastvina a on musí sVLljdobytek prodati
a utéci jo své chalupy. Jak."· je to líný a nevzdelan.ý
lid! križuje se kolonisátor. "\Ie díváte-li se na taková
rozlehlá bojište, na nichž clovck prohrál svou bitvu a
pole opanoval neprítel, a vidíte tu zelenou pre-silu, vInící se po obou stranách silnice daleko k obzoru jako
rozvodnené jezero a sem tam cloveka na pokraji této
džungle krciti se s nekolika sv)'mi dobytcaty, nezdá se
vám, že hy toto divadlo vynikalo práve situacní kornikou, Je to spíše tragika prvních v)'bojú osamelého
cloveka, kter)' ješte nemel onu vlcí vytrvalost disciplinované lidské smecky, a skládal zbran pri první porflžce. Tento Hucul, který sedí u svých koz v príkope,
:.údy k vítezi, a hraje resignovane na píštalu, neví
ješte, že neprítele lze také uštvati.
Po:1karpatská Rus je ještc zemí katastrof, nikoli nehod. Jednoho rána padne sníh na lesy a de(li"ny kolem
t8kového Menculu a udusí všecko, co bylo jen trochu
r'2duživé v osamelých chalupách, a ješte vyvraždí tyfem celé rodiny v selských zimních vezeních. A jedné
jarní noci príval vody a kmen LIserve cesty, mosty, cásti
ve<;nic s lidmi i dobytkem, a zase je jrevo a kámen
\' divokém, malebném usporádání, jak tomu chtely
yody a vítr, a ne podle vkusu a potreb lidského para~:ita. V této zemi i letní déšt je casteji božím dopuštením než požehnáním. Prírodní živly se plíží po kraji
jako šelmy a obcas padnou cloveku v t)'1 se zvírecím revem. Nad Ugljou hlídají sedláci v noci nekolik
~'v)'ch klasú kukurice se zbraní v ruce proti lesní zvel'i.
V této zemi i Idská bída je ješte prepychem.
V podkarpatských stepích a lesích potulné lovecké
;tcstí sklízí snadnejší úspechy. Ale beda tomL~, kdo
zapustil koreny na jednom míste a pohneval domácí
Ložstva - neví dne ani hodiny. V obydlené lesní prurvy padá brzo vecerní soumrak a pozde denní svetlo.
Noci jsou dlouhé a voda s kamením a vítr s irevem
vedou podezrelé hovory kolem osamclého cloveka.
K aždý zvuk mLtže vestit nebezpecí a zkázu.
,\le strach nesídlí v podkarpatských myslivnách a opuštcných salaších. Všude bdí myšlenka na obranu jako
\' obležené tvrzi. Od Mukaceva až do Akny Slatiny a
cd Buštiny nahoru do hor všecka podkarpatská. malá
Jecka, která automobil pana Kolomana Kleina zastihl
pred rodnou chalupou, zakr)'vala si rucickama óblicej,
ale dlanemi ven proti nebezpecí. To nebylo gesto strachu, ;t.le obrany. Jsme pripraveni, z::tkuklený cizince ve
voze bez koní. - pravil tento detský pozdrav, zdedený
JI!) d[lvn)'ch predcích, a pozorujeme skrze prsty tvé
úmysl.v.
Pod karpatská Rus je zeme neorganisované chudoby.
Do nedávna nevedela o žádném jiném právu, než
() právu na tuhý existencní boj. Denní mísa kukuricné
kaše mam a 1i g y byla jeho koristí. Existencní egoismus pohltil všecky síly krásného a houževnatého Idu.
Ale je-li egoismus základem naší sociální budovy, je
pokrytectví záverem její klenby, praví pan Dan tec.
V Pod karpatské Rusi nejsou hotovy ješte ani základy.
Oci tohoto lidu jsou bezelstné jako oci dítete. Osud ho
spráhl se starou rasou obchodního národa, a tomuto
Isákovi prodal náš rusínský Esau své Drvorozenství
za 111 ísu mamaligy.
"
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Po naší revolLlci snili jsme o tom, že novému státu
udelen bude nejaký úkol kolonisacní, dustojný jeho poslání. Snili jsme o koridoru k ajriatickému
mori a
k jižnímu Slovanstvu. Dostali jsme koridor k chudému
a dobrému slovanskému lidu v zemi vody, kamene,
dreva a vetru, jak o ní snil Ruskin. Opravdu, takový
carovný drevenÝ kostelík, jako si postavila ubohá dedinka Kolodno, uspokojil by i požadavky Ruskinovy.
Ale naše poslání je jiné než sbírat umeleckou smetanu
s tohoto pod karpatského mléka. Naše zeme voJy a vetru potrebuje sama plno tucného sýra lehcího živobytí.
Mamaliga je težká a trhá streva, sesláblá paratyfem a
zimním hladovením.
Ale zacneme hned s kraje úrodnou rovinou, v které
leží mesto Mukacevo. Tam vody mají stálá recište,
preklenutá železnými mosty, a v obydlích z dreva a kamene je útulno a bezpecno. Tam lidský .egoismus pana
Felixe Danteca je již zpusobne deformován solidárním
životem v davu, takže mužeme bez nebezpecí a pekne
v suchu pozorovati milé mestské šmejdení lidí a lidicek, kterí mají strechu naj hlavou, hojnost potravy
v dome a strážníka pred vraty.
Splnený sen cizincuv.
V Mukacevu není štenic. A to by bylo hezké, aby
nebylo - rekne vycítave laskavý ctenár, kterého dráždí výjimky mezi vžit)rmi, staletými predstavami. Mukacevo, Makarjevo, Berezovo, Rozvihovo, Selestovo,
Zaricovo a všecka ta mesta, mestecka a obce na -ovo
mají starou, zavšivenou tradici. Jejich jméno nevyvolává predstavu katedrály v mozku cistotného Evropana, ale nepríjemné svedení. Pockejte, - škrabe se
cistotný Evropan na cele, lukacevo? A po chvíli
s radostným uspokojením: štenice, co?
A prece musíme trvati na svém: V Mukacevu není
štenic. Jsme odhodláni trvati na tom i za cenu popularity. Totiž, abychom mluvili presneji: v hotelu Csillág není štenic. Ale hotel Csillág je pro cistotného
Evropana celým Mukacevem. Tam dostane v novém
stríbrném cajníku svuj caj s citronem a cukrem, zabaleným cistotne do papíru, tam poteší' jeho cistotný
zrak papírový sácek, v nemž se rýsuje silhueta evropského rohlíku. Ano, hotel Csillág mohl by o sobe ríci
ve slohu své jmenovkyne s jejím 270 cm dlouhým vlasem: Já hotel Csillág se svým cistotným komfortem
nemám štenic; nechci se hádat, že jsem jich snad nekdy
nemel, ale, prosím, už ani na mých prosteradlech není
po nich ani památky.
Tam v hotelu Csillág to bylo, co jsem hovoril poprvé
s jedním madarským obcanem o Mukacevu jako cistotný Evropan. Mukacevo? - táza,l jsem se ho, drbaje
si celo - štenice, co? Mimodek jsem se impertinentne
usmál, jako to delají všichni Evropané Západu se svou
vrozenou p)'chou cistotnosti. Zapomnel jsem, že jsem
jen nejakou stovku kilometru východne od své roJné
zeme, jejíž štenice straší v cestopisn)'Ch f.~uilletonech
žurnalistu a žurnalistek ze Západu ješte západnejšího,
kterí také rádi ve své hO'nosivé cistotnosti zapomínají,
že není mesta tak západního, aby nemelo své štenice
bídy.
Ale muj madarský spolecník opakoval mou otázku
s prízvukem dobrácké ironie. Stenice? - pravil - ty
nám vaši legionári pobili do jedné. To bylo to první
krveprolití u nás po vašem prevratu. V techto slovech
potomka bojovného Arpáda bylo trochu posmechu, ale
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také respektu. V pád vítezu, kterí zácnou s cištením
postelí, není ve slohu bojovníkú Attilov)'ch, kterí pripravovali dušenou roštenou jaksi en passant ze 'Syrového masa pod sv)rmi seJly. Ale modernímu Mad'aru
j.e také cistá košile bližší než špinavý válecný kabát, i
kdyby to byla a t t i a.
.'
.
Toho vecera se mi zdálo v bílé postelI hotelu Csl1lag
o muži v ruské vojenské beranici a opásaného radou
vražedn)'ch patron, jehož obraz jsem vídal v detství na
plakátech Zacherlinova prášku proti obtížnému hmyzu. Tento po zuby ozbrojený Cerkes. tak podobn)r našim legionárum ze Sibire, držel v ruce foukacku na
ZacherlinClV prášek a mírumilovne bl~'skal snehobí~
lými zuby. Ve snu videl jsem jich legie postupovati
pres kukuricná pole od Užhorodu k Terešve a dále na
východ republiky jako mocnou armáJu proti necistote
chudoby, n.ejvetšímu nepríteli této zeme, jejíž veci se
dostaly zároven s našimi do našich rukou, aby byly
jimi rádne spravovány. Jaké by to bylo ošklivé probuzení z takového snu, kdyby jen jeden, jediný z neprátel ztlstal v hotelu Csillág na živu a vplížil se do mé
postele, aby se pomstil krvave za vyhlazení svého rodu.
Ale dosnil jsem svuj pyšný sen až do konce. Armáda, pronásledující neprítele, stanula za Jasinou, na rusko-ceskoslovenských hranicích, vypálila ješte nekolik
salv ze svých foukacek za prchajícím neprítelem, až se
Jablonick)r prusmyk naplnil bílým mrakem cpavého
j)'mu, a vydala se na zpátecní cestu s vesele vyhrávající cikánskou kapelou vcele.
,
Tato cikánská kapela mne probudila. Bylo v šest hodin z rána a nedaleko, v nejelegantnejším baru Podkarpat ké Rusi, ješte vyhrávali cikáni nekolika mladým.
vesel):'m ceskoslovenským cinovníkum.
Ne, v Mukacevu už není štenic.

I

Nesplnený sen Mnkaceva.
Co je tedy vlastne v Mukacevu? - ptá se zajisté
mrzute zklamaný ctenár.
N u dosti pekných vecí je v Mukacevu. Ano, nekteré
docela pekné veci jsou v Mukacevu. Jsem tak trochu
pyšný na to, že mohu na ne upozorniti laskavého ctenáre, který melo Mukacevu tak malé mínení. Oho,
Mukacevo je pozoruhodné mesto také vecmi, které
v nem jsou a nebyly. Naše revoluce nešla pres ne jen
jako pres bojište, které vycistila od neprátel, ale nasázela také do neho kvety civilisace. Nemluvím státotvorn)'m žurnalistick)rm žargonem, myslím to doslovne. Jemám na mysli republikánské úrady, ale skutecné
kvety, jichž krása bije do ocí.
V Mukaccvu je korso, které je jediným, dlouhým záhonem krásných jižních kvetin. Ohnivá šarlatová barva prevládá v tom pestrém pruhu, který se táhne stredem jízdní dráhy hlavní ulice.
ekolik mladých palem
pohybuje ospale sV~'mi vejíri.
Z kavárny Csillág je pekn)' pohled na ten zázrak:
hlavní ulic.~, kde na míste kolejí elektrické dráhy je
francouzský park. Jízdní dráha, ve které kvetou magnolie a rtlže. Nemužete se zbavit myšlenky, že jdiné
snad místo, kde by nemely kvést ruže, je práve stred
ulice. Když zafrká za vámi auto, vaše srdce se sevre
strachem o tu kásu, která se tam tak venkovsky postavila doprostred nejživejší komunikace a zevluje Pánu Bohu do oken. Je vám jakohy tam stál nejaký dívcí
pensionát nebo procesí družicek s bezmocnýina pomnenkovýma ocima, které precházelo pres ulici a do-

·
stalo trému.
Jakobyste mel vzít tamhle tu krajní
s ohnivou mašlí v žlutozelených vláskách a »šla sem
malická!« dovésti ji do bezpecí na chodník. Ale udeláte
lépe,skocíte-li sám na chodník, protože auta jezdí po
stranách a, jak se zdá, nejsou ochotna trpet, élby jim
ješte neco zapustilo koreny v tom kousku jízdní dráhy,
která jim zbyla.
Kvetinový záhon na korse je pýchou mukacevských.
Aleje to p}'cha, která je otrávena vzpomínkou na príkorí. Kdysi neodlišovala se hlavní ulice tolik od postranních, kde mezi nízkými chatrcemi za vysokými
tureckými ploty ze starých prken tekou líne stružky
špíny a hnijí odpadky ovoce. Mukacevo melo svou
kvetenu, ale domácí a selskou, zahrádky s nocními
fialami a karafiáty a soukromá zahradnictví se starou
tradicÍ.
Své kvetinové korso vysázelo si doprostred
verejné
ulice až po prevratu.
Byla to taková hezká kyticka,
kterou si zatkl nápadník do knoflíkové dirky, aby oci
jedné práve rozvedené a opet svobodné dedicky spocinuly na nem se zalíbením. Mukacevo melo jeden sen:
táti se hlavním mestem Podkarpatska. Pro mladou republiku ucinilo se Mukacevo krásným.
Pro tebe ucinilo jsem se krásným, - mohlo by ríci
Mukacevo s hrdinkou dramatu »Obet vášne«, které
hrají práve v biografu v prvním poschodí hotelu Csillág - a tys mne zradila.
Hlavn'Ím mestem Podkarpatska
se stal Užhorod a
Mukacevo si mohlo dát svou kyticku za cepici, jak se
ríká. Tato trpkost mísí se clo pýchy mukacevských,
procházejících se po svém kvetinovém korse.
Je to
krásná vec, míti po jedné strane kvetenu trOptl a po
druhé zárící výkladní skríne a procházeti se sem tam
mezi hotelem Csil1ág a zámeckem Rákoczyho. Není-li
tohle velkomestské, at jsem z cikánského Berehova.
A on ten zatracený Užhorod ...
Nebylo by opravdu divu, kdyby se jednou mukacevsk)'mzacalo zdát, že se s tím kvetinovým korsem a cistotným evropanstvím ponekud ukvapili. Když ty tak,
tak jaké pak kytky! Když Užhorod, tak Užhorod. Tohle si asi myslí všecky ty uražene mlcící ostatní ulice,
které nakukují clo kvetoucí promenády pres své vysoké
turecké ploty, na nichž drímají v slunci veliké mouchy
a hnisají rány žlutých melountt.
Mukacevo pohrbilo SVllj ctižádostivý sen s dllStOjnou, trochu reservovanou
melancholií
aristokrata
zprovincie. Pochovalo jej do jízdní dráhy naproti hotelu Csillág a pestuje pietne krásné kvetiny na jeho
hrobe.
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Albert Londres:

U šílených.
Uverejnili jsme nedávno ukázky z knihy Londresovy o obchode s ženami. Tentokráte prekládáme
z jeho .knihy o francouzských blázincích. Také zde bojuje tento nejodvážnejší a nejpodnikavejší evropský
repJrtér o reformu ve smyslu humantty. Myslíme, že
to, co lící, netýká se pouze francouzských blázincu.
Nechtejí
mne!
ejsem blázen, alespon ne zjevne, lec prál jsem si nahlédnout do živJta choromyslných. Ale francouzská státní správa to neschvaloV:a'!a.Rekla mi: ,,§ 38, profesionální tajemství,

neuvidíte šílencu.« Navštívil jsem ministry, nechteli mi pomoci.
Ale jeden z nich mi rekl: "Nuže, uciním 'pro vás neco, ale vy
uciníte neco pro mne - predložíte své clánky censure.« Šel
jsem o dum dál. K policejnímu prefektovi. Je to dVJrný muž.
Pravil: "Máte u mne protekci. Uvidíte kuchyne a spížc.« Obával jsem se, aby mi neukázal i kryt strechy, a odešel jsem.
Obráti! jsem se na ústavní lékare. Zdrtili mine:
"Domníváte se snad, 'že naši chorí jsou divoká zvír;ata?«
Meli mrue tedy za krotitele šelem. Stacilo to. Pomyslil jsem
si, že bude pohodlnejší být bláznem, než žurnalistou, a rekl
jsem si: prihlásím se dJ ústavu.
Vydal jsem se na nábreží de I'Horloge. Není to' tam zrovna
líbezné. Páchne to útrobami starého sklepení. Ale, ó pohromo!
Lékar mne znal! !Po krátké žertovné rozmluve mi poda'! klobouk se slovy: "Jdete se dát zavrít nekam jinam.«
Ale kam jen!
Máme ústavy krajské, sJu3uomé, verejné, samosprávní,
proste: Francie má 80 oficielních p,ríbytku pro choromyslné.
A krome toho ústav "národní«, zvaný Sv., Moríc, pro,slulý však
pod jménem: Charenton. A pak: trináct ústaVu, které nepodléhají vubec nikomu. Dále: celo'u spoustu "ndravoven«, z nich!.
cást jest »smíšená«, to jest: v pravém pavikme vládne § 38,
v levém vubec žádný. Tážete se, pocháZÍ-ii tento zákon z r.
1600, 1700 nebJ 1838. To nemá významu. 00 se týce zákonu,
nehledí se u nás na nejaké to století.
Rozhodl jsem se, že pujdu k Sv. Anne; tam mají jakousi »verejnJu službu«. Jaik'mile clovek cítí, že se mu to nejak v hlave
mlate, muže se tu poradit. Do nedávna bylo nutno nejdríve
se obrátit na policejního komisare, jinak bylo zakázáno· stonat
mozkem. Ted jen otevrete dvere a zeptají se vás nežne:
"Tak co je vám, mé díte, chcete, abych vás ]'écil?«
Úžasné! Správa státu to jiste shledává skandální. Usedám.
Vyšel jsem už za svítání a tak jsem teprve pátý. Ale pak ~o
zacalo. pJ Paríži chodí sto tisíc chorých. Bylo- by treba dvaceti takových »verejných služeb«.
Tamto je dr. Toulouse a tamto dr. P. Dominique. Znám je
oba. Jen aby mne nepoznali!
Jsem na rade. Lékari mi zkoumají zornice a tukají mi drobounkým kladivkem do kolena.
- Vy a chorÝ! Zbláznil jste se?
- Ba práve!
- Chci ríci: jste blázen, myslíte-li si, že jste blázen. Nebo si
z nás tropite šašky?
Selhal:> mi. Bylo nutno hledat jinou cestu. Snad bude prece
lépe hrát mín blázna a vÍCe žurnalistu.
U z u rivý

c h.

Zamlcím jméno ústavu, do nehož jsem ik:onecne vnikl, dal
jsem cestné slov'O. A stálo to neco premetu a kozelcu. Hm:d
jsem byl chovancem, hned opatrovníkem, hned príbuzným nekterého z chovancu. Jednoho dJPoledne jsem vešel jlko- pomocník zubního lékare.
»Jdete na dvur, o-patrovníci jsou informováni.«
Bylo tu 70 chovancu, odenÝch v nejruznejší obleky.
»Kdo jest tam ten pán s rudým vousem?«
(Barví si jej rnt!ucenou oihlou, a zavane-li vítr, zahalují jej
oblaka cerveného prachu.)
Opatro'vník odpovídá: "Mluvit s vámi nemuže, ale ukáže
vám jazyk.«
Muž otvírá ústa. Má pouze pul jazyku. Prihodilo se to takto:
kdysi tu stál práve tak nehybne jako dnes. Jeho soudruh se priplížil, nežne mu pri tiskl ústa Ik brade a pojednou mu jediným
chroustnutím ub'usl pul vyplazeného jazyka. Druhému schází
pul ucha. Jest to prípad podobný.
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A tamto si jeden z nich odírá zurive loketní kost do hola
o zed. "Bude zas muset dostat sverací
kazajku,« podotýká
opatrovník.
Sílenci nadlidsky odJlávají bolestem. Jeden z chovancu si kdysi vypi10val
mu bjje srdce.

do hrudí otvor,
Obed

takže

lékar videl, jak

furií.

"Záleží vám na vašem obleku?« táže se mne lékar.
Zá)eželo mi na nem. Pujcili mi tudíž jakousi halenu. A šel
jsem na obed do pátého oddelení, ik zurivým ženám. Práve
byly rozestavovány
talíre z plechu, kdysi bílého.
"Madame cbert, neprestanete-li
rJztácet talíre, pošlu vás na
dvur.«
Jeptiška, která takto promluvila, a s kterou bych se byl nepustil v zá,pas ani o 10.000 fr., uderila krížem do stolu. Paní
Ebertová
prestala. Velebná sestra mne uj'isti1a, že to nebude
hezká podívaná, ale že mám štestí, protože jsou dnes makarony.
Dvere se rozlétly. První cást stiÍda se drala do síne. ZatarasLly dvere, rvaly a kricely. Konecne tu jsou všechny. J akás
starena vylezla na stul a jala se behat mezi talíri, které lítaly
na všechny strany.
"Jen pJckejte, však vás dostanu,« rvala sestra. V jiné hlasové poloze vubec nebylo možno mluvit.
"Kolik jest jich?«
"Sedesát!«
Chnapaly
po talírích, tloukly do nich, "koupaly«
si v nich
nohy, házely je po zdich.
"COŽ kdyby se talíre upevnily, velebná sestro?«
"Odtrhly by je a hrebíky by spolyka!y.«
fI1e, mísy s malkarony se blíží. Jest trebal je bránit, jinak by
dJ nich naskákaly
rovnýma nohama.
Konecne usedá tricet furií na lavice, ale tak, jakoby sedely
na pružinách. Snad se uklidni, až zacnou jíst? Náhle zazní hlas:
"Cože, clovecí maso, jeptiško prokletá?«
A madame Bochette vrhá obsah svého talíre do tváre rusovlasé .ženy, která se rozvreštila.
A s ní, jako na povel, celé
shf'Omáždení. Osm jich má sverací kazajku. Ty je nutnJ' krmit.
V jednom koute síne se koná také pekný obrad. Tem, které
odmitají jídlo, jest vpravována
do Izaludlku polévka násilím
a sice takto: chovanka
sedí na židli, opatr()vnice
jí drží zezadu pevne hlavu (rebelantka
pri tom zdv.ihá nohy do výše).
Pak jí vpraví
dJ' nosu kaucukovou
rouru, a úcinlivým prostrednictvím
nosu se dostane polévka ,do žaludku. Kýchání to
právc nezpusobuje,
ale zato se pritom dotycná div neudusí.
"Procpak nejíte?« táži se jedné z nlch.
"Protože mi dávají vnitrnosti
mé tchýne.«
"A vy?«
"J á chci umrít.«
Je po obedc. Dámy se vrhají na dvur. Makar<Jt1Y ji.m dodaly
sil. SíI'ený tanec p;>kracuje zvýšeným
tempem.
V síni

milosrdenství.

To' bylo neco neocekávaného
a nepochopitelného.
Dvanáct
židlí, pripevncných
ke zdi. A na nich jest privázáno
dvanácte
žen. Plakaly. l~valy. Kymácely
trupem sem a tam. Dále nebudu popisovat. Cich, zrak a sluch se vzpouzely.
Jsou to necisté ženy. Privázány
jSJU proto, že není dosti
personálu!
V noci'.
Za nocr se mení ústavy v dábelské kláštery. Bylo, 11 hodin,
když jsem ,da-šel k mríži, ústavu v onom jižním meste. Vrátný
spal. Riditel chrápal. Na štestí. Pouze jediná inteligentní osoba
pochopila nutl1'Jst soucasného
Iž'urnalismu a bdela.
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Úplné ticho. Teprve o pulnoci se ozvou první zvuky zacínajícího ,karnevalu. Ale jsou ložnice:, kde se nikdo neprobouzí ani ve dne ani v noci. Na príklad: v "síni slámy«.
Slámy?
ProtJže
matrace
nahrazuje
sláma. A postele jsou
rakve bez vík. Když v nich nekdo zemre, nebylo, by jej treba
Tot údel "senilních šÍ'1encú«. Rddíny se rády
ani prendávat.
zbavují starcu. I bohaté roclJjny! Za dne šimrají hejn.a much po·
ka-žku ~ehybných.
V nooi je ticho. Tu a tam nekterý zemre.
Ráno se to' objeví. Requiescat in pace!

"
Pulnoc minula. Jsme ve dVJre zurivých.
Jaký rev v ložnicích! A sestra rve: "Certovy devky! Cer·
tovy devky.«
Jsou stáje opatrené
elektrickÝm
osvetlením.
Trí ctvrtiny
techto domÍl jsou osvetlován.y
svíckami. Pokrocilé
ústavy LIŽ
objevily petrJlejovou
lampu. Jednoho dne, když jsem se zas
míchal do lleceho, do ceho mil nic nebylo, upowrnil
jsem riditele na existenci skleneného cylindu, který zabranuje condení.
"To je asi velmi pohodlné,« odvetil, »pOJhlédnu se po nejaIkých.«
Ale jinak: "lampicky« z krabicek od sardinek, pripevnené na
zdi. Ovšem, i plyn jsem videl. Kohoutky pekne na dosah ruky.
aby si nemocný mohl whrát, jak srdce rácí.
Zde byly petrolejové
lampy a krabicky od sardinel<. PJhled
na polotemnou sín se vymyká popisu. Padesát furií v hroznÝch
košilích a s roz.poutanými
a zanerádenými
vlasy.
"Certa-vy devky, lehnete si!« kri'cela sestra.
A šílené odpovídaly:
di ty si l,ehnout s pánbíckem, dC~rJ nebes, c~ká na te !«
Tamto
poskakuje
jednol1'ohá. Tamt,o leží na zemi starena,
která už šestnáct let neulehla do po,stele. Mnoho jich jest privázána- ve sverací kazajce na loži. Mají penu u úst.
Nejvetší hrilza jest uprostred síne: štoudev. Kolem ní se pere
asi šest šílených, která drív. Na kJnec ji prevrhly.
A v této
stoce pokracují ve svém divokém kankanu.
*
"J

Dve ho<liny ráno. Dvúr. pJjednou
'kdesi za zdí: "Pane
doktore! Pane doktore !«
lile, historie volajícího hlasu; patnáctileté
devce. Mela ráda
spolecnJst
a zábavu. Rodice ji zavírali. Když ()dešli, utíkala
oknem. A tak se dohodli, že jest pohodlnejší, bude-li nd ni do·
hlížet nelkd'o ji'ný. Zavedli ji do blázince a zde ji - prijali.
"Není ani trochu šílená,« vysvetluje
mi lékar. »Bylo by jen
treba o ní víc pecovat. Konecne, však ji brzy pustíme «
"Utecu, pane dokt:)fe, utecu! Nemohu žít mezi blázny.«
A utekla práve vcera. Chytili ji a zavreli do kobky. Dnes
ráno jsem ji spatril za mrížemi.
"Pustte mne, bojím se tu. Múj otec 'si tohle jiste neprál! Jdete
pro mého otce,« lkala malická.
Ale nemeli jsme klíce od tohoto vezení ...
P a c i e n t i d o k t J' raD

i d e a.

Dr. Dide jest zázr;ak. A CÍiJlízázraky. Pusobi 6000 fn od Toulousn. Tento ucenec tvrdí, že šílenství je stav ja~o každý jiný,
a že šíleni mají právo žít v blázincích svým životem šílencu.
A má pravdu. Stací, nemohou-li se uzdravit.
V ústave dr. Dide není pohlížen() na šílenství jako na zlocin.
Tresty jsou tu zalkázány. A jinde? Nechme úvah. Ale: zatne-Ii
vám šílenec nehty do masa a odrazíte-li
jej bez obzvláštní
nehy, budiž! Ale klesá-li nevinný mlystik na kolena u své postele, otvírá-li v póze nejslavnejších
kalendárovÝch
svetcu svou
duši Pánu, jest to jeho právo blázna, kterého' 'poctive nabyl
vstupem do blázince. Odp,írat pokrm chovanci, pr'Jtože kricí,
jest sporení, které by se nemelo uplatnovat.
Svléci do naha

ého, protože p r c h I, a zavrít h0' d0' studené
á použití pekného zápalu plic.
*
N ústave dr. Didea jsem rev~

kobky,

n~slyšel.

nemj\te zurivcu?"
»Byl jste
pr:>c tedy rvou v jiných ústavech?"
vám pok0'j!«
Což

prece už u nich!« - »Nevím, ale já jim

U dr. Didea se pacienti rychleji ;pzdravují.
Nebof:
ání choromyslných
jest nutno venovat pozorn0'st
enství.
Pine.lovi

se

zna-

pri ošejejich -

vysmívají.

Zurivý nemocný muže být ukUdnen nebo zkwcen.
Ncní-li
su na uklidnování, je kfJcen. Nekdy na to postací podrážka.
ékar takovou lecbu nenarizuje. Však se také pwvádí v noci.
mocný kricí. Má u~ sverací kazajku, ale 'l1ekoHrk štulcu done nádilvkem. I košte tu dobre slouží. Ale podr{llka. jest
ece jen ncjlepší. Ráno- jest nemocný -pln odrenin. Ale vždyf
zurivci narážejí na všechny rohy.
Lékari krotí !kazai'kJu, {pripoutáním k posteli, mokrým prosteadlem. Tuto metodu jsme prevzali od Egypfanu.
Jenomže ti
Iv nechali cl-oveka umrít a pak teprve jej sevreli do prostedia, ovšem, rozstríhaného
na pásky. My používáme
prostedia v celku a pri balení žiVé mumie si pomáháme kolenem.
tává se, že dochází k tomutJ výsledku:
chorý prestane opravkricet, protože vydechl naposled.
*
Jednoho dne jsem vstoupil do jakési síne. Videl jsem hlavy,
hlavy, jako kvetáky na záhone. Pocítám:
jedna, dve, tri ...
náct hlav! Tyto hlavy nebyl'y urezány. Sklebily se. Vycuholy ze zvýšené podlahy. Ne, nebyla to j){ldlaha. Byl tJ has.in.
ivný basin. Celý pokrytý prkny, v 'nichž na štestí. byly
ory pro hlavu.
Z tehle Ikúllpele neutecou. Jedna z hlav žádala, abych ji porábal na nose.
Alespon otvor pro jednu ruku kdyby jim ponechali!
Pinel sejmul pred stJ lety chommyslným
železa. Byl by to
ásný obraz pro parížskou
lékarskou fakultu!
Ale vysmáli se mu. Železa nahradily
kazajky,
»-náram'ky«,
uta a »šle".
Pohledte na tuto ženu. Pet ,dní UIŽ leží pripoutána v kazajce
posteli. NeuklidnHo ji to. A její kati zatím vedle ní hrají
rty.
Pak jsou tu kobky. V jedné z nich sedí za mrížemi nahá žena.
trhá vše, Ted tedy má na trhání pOuze železo a slámu.
e - v techto kJbkách se nikd'y netopí!
*
Dnes ráno j em navštívil
»platící". Ocisfme si boty, vstujeme k dámám, jež nosí hedvábné puncochy!
lecna Escan mne ocekává.
Voní to zde. Uprostred salonu stojí dívcinka. V postoji, jako
tancila gavottu. Jdeme vstríc tanecním kfJkem. Tu a tam
upravuje imaginární vlecku. Na tri kroky Jde mne ciní pO6-8 lahvinu. Každý její pohyb rozlévá vuni. (Spotrebuje
k mesícne.) Tvárí se jí mihá úsmev. Pojedn'ou se na mne
ledí. Ustupuje po špickách, Ik'ývá puvabne a rozesmeje se.
eJze aranžovat lepší tanecní scénu.
Ukláním se. Uklá-ní se. Odcházím. Nevymenili jsme ani slova.
*
Lékar na mne ceká na chodbe. Vcházíme do druhého poje. Sedí tu rusá žena v zeleném šate, hlavu op,rel11<:>u
melanoticky o ruku. Je s ní jeptiška.

»Jak se vám darí, paní Germaine?"
»Doktore, o n se mnou už nechce hovorit!"
Lékar se táže sestry:
»Stále ješte myslí na SVilj' koberec?«
»Stále. Vcera jsme zustaly ve vedlejším
pokoji. Celý den
opakovala:
"Otevrte
sestro, nevidím svuj koberec."
Musela
jsem ·;}tevrít. "Muj koberec jest dnes smutný," mi r~la,
"nehovorí už se mnou. Co jsem mu udelala?"Ale
vždyf s vámi nemÍlže hovorit, verte to doktorovi, svému dobrému príteli. "Ach,
vypráví mi tak krásné povídky!""
A 0' chvilku pozdeji klesla ,na koberec a bolestne se rozeštkala ...

°

Arm

e n c e, jej í m m a n žel

i a p J P 0' V i.

Na jedné z postelí je pripoutána
ž'ena ve sverací kazajce.
Slintá a kricí »Muž, muž, muž!«
Je to Arménka. Hle, jeH IP-nbeh: muž jí odjel do Ameriky za
štestím. Nalezl je. Poslali jí dolary, aby za ním prijela. Vydala
se na cestu. V Cherbourgu
ztratila peníze. Na lod ji nevzali.
Nachází »ochránce", kterí ji odvlékli do Paríže. Zde ji uloupili
cest. -V zoufalství -se vrhla z okna. Nezabila se, ale zešílela.
Dali ji d0' ústavu a telegrafovali
muži.
Jest tJ -on, jenž tu stojí ve spolecnosti popa. Reditelství
mu
dovolilo »vymýtit ze ženy dábla«. Obrad zacíná.
Pop praví, že žena musí vstát. Odpoutali ji. Kricí nestoudná
slova. Manžel tvrdí, že nikdy taJk nemluvila. "Jeto
dábel.«
Opatrovníci
ji pevne drží. Muž slíbil zpropitné. Pop otvírá kufr.
obléká se v kostelní roucho. Dá si prinést vodu, dJ níi hází
piliny. Modlí se. Žena zurí a ostatní šílenci se zájmem prihlížejí.
Pop jí chrstl do tváre svÍlj džber vody a vrhá se lIla kaditelnici. A Arménka rve ješte víc! Konec! Dábel se nepoddal. Sílená je znovu spoutána.
Z á ver.
ZPllsob, jakým naše spolecnost jedná s c!lJmmys!nými
obcany, patrí do doby dostavníku.
Pohled na naše šílence nevzbouzí menší úžas než pohled na cloveka, který by se rozjel
v dostavníku
do Ríma.
§ 38 nespocívá na podklade péce a lécení choromyslných,
nýbrž na strachu, který vnukají. ChJromyslní
jsou odkázáni
sami na sebe. Není o .ne pecovánO'. Uzdraví-li se, vdecí za to
náhode. Psychiatrie
nemá urcitých hranic. Jsou zavírání lidé,
kterí se nejak nelíbí svému olkolí. Lékar má jen jediné svedomí, ale sverují mu - 500 nemocných.
V jednom ústave
nechali chovance
14 let v kobce. Zapomneli? Zmýlili se? Lékar, jenž ho vyvedl, to neví. Muž žádá
zadostiucinení.
Je stále zavren. Ale »na SVJbode" - v zahrade.
Vysvetlil jsem mu, že s ním jednali docela podle zákona.
Choromyslní
dostávají pomeje. Tri ctvrtiny ústavÍl jsou predhistorické
a mají predválecný
rozpocet. Z 80.000 chovancÍl by
1110hlo 50.000 opustit ústav, aniž by ohrJžovali
spolecnost. Jsou
tu, protože je není kam dát, nebo protože je to zvykem.
Choromyslný
vstoupil do ústavu - dvere zapadly!
Podle zákona z r. 1838 jest psychiatrie
neomylná. PríbuznÝ
dJstane od lékare - bud z nevedomosti
nebo spolupachateislví - overení. Obef jest dopravena
do ústavu. Ústavní lékar
druhéh0' dne zpOzoruje, že jde o nekalou vec. Pustí jej, Jest
príbuzný
a jeh0' spolcenec
potrestán?
Ani zdání. Chrání je
zákon. Podle zákona z r. 1838 docházívá
k tomuto: lÍstavní
lékar navrhne propuštení. Chorý je tudíž vylécen. Ale nevyjde.
Kdo se vzprící?
Policie!
Podle zákona z r. 1838 nejsou dve tretiny chovancu nikterak
choromyslní. Ale z neškJdných
bytostí jsou delání skoro úpJne
vezni. Krátce! Žijeme v predsudku,
že duševní nemoce jsou
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nevylécitelné.
A tak jsou vrháni do prJpasti všichni,
prohlášeni
jednou za choré.
Uzdr.aví-Ii se n á h od o u - jsou po nesmírném
puštenL
"

kdož byli
úsilí pro-

,

POVOLANI A ZALIBY
Bohdan Chudoba:

Otázky sportovní organisace.

po stadion
dokonceníotiskly
rozsáhlých
pro
casopisymanifestací
více stížností

nanárodní
sportovní zrízení než se ocekávalo. Kdyby jimi byla zahrnuta nekterá pevná organisace opírající se o jedno
ústredí, podlehla by nebo by se jí útoky znacne dotkly.
Ale takové hnutí jako sport, které zrizuje své svazy
jenom z t,echnických duvodu, nemá tak vyspelého vedomí jednoty. Snad u nás pozorujeme ješte velký vliv
telocvicných jednot, ale jinde, zvlášte u národu liberálních, není takových tradicí. Vzpomenme,
jak za
velké uhelné stávky se v Anglii debatovalo o reforme
kriketových pravidel. Bylo by jím též jedno, kdyby na
pr. odstoupil nejaký predseda klubu, nebo kdyby unie
narídila zvláštní lékarské prohlídky; dLlležitejší jsou
nová offsidová pravidla. Ani ceské kopané by mnoho
neuškodil pád nejaké associace, snížil by jen výdelky
profesioná,lních lldublt. Tím bychom vysvetliH, !proc
se sportu tak málo dotýká kamenování jeho organisace. Nesmíme však proto pr,estat v práci. Poskytuje-li nám organisovaná stavba sportu dostatek casu,
abychom vše dLlkladne rozvážili, neznamená to, že mužeme odkládat nutné pripojení sportu do soustavy práce. Nekomu se snad líbí, že nezávisíme na organisaci,
na kterou se útocí, ale bude jiste lépe, budeme-li závislí na organisaci, které nikdo nebude nic vytýkat.
Pocalo již zrizování nejvyššího ústredí, sportovního
výboru. Povest sportu se povznese, bud,e-li mít výbor
dostatecnou autoritu, ale vnejší stránka není pro nás
tak duležitá. Práli bychom si, aby mel také co nejvetší
autoritu vnitrní, t. j. aby se ve sportu povznesla centralisace nutná pro zrízení zdravotnické.
Zatím se
mužeme zabývat složením unií a klubu a mužeme je
pripravit k chystan)'m zmenám, aniž bychom poškodili
sportovní soustavy a jejího systému, které mají nenahraditelnou cenu.
Neznám príkladu, podle kterého bych mohl predpovedet vývoj našeho nového ústredí. Ve Francii mají
dosti moderních lékarLI a ucitelu, kterí se neoficielne
starají o kluby a borce. V Nemecku naproti tomu t.
zv. Reichsausschuss je státním úradem. Naše stará
Sportovní Obec vlastne neexistovala a nemecký Hauptausschuss v Kadani si hledí jen národních záležitostí;
zdravotní výchova v nemeckých klubech je proto na
velice nízkém stupni. Nový ceskoslovenský
výbor
pujde asi cestami bližšími francouzskému vzoru. Získá-li si dostatecnou moc nad ústredími jednotlivých
sportu, mLIže zabránit všem politickým zásahum. Všimnete si na pr. vedení Cs. Atletické Amatérské Unie.
Je velmi podnikavé a snaží se napodobit Unii Spojených státLl. V Americe i jinde je zvykem, že obchodníci a casopisy venují ceny nebo podpory na porádání
sportovních podniku. Pro rozestavný beh, porádaný
na letošní narozeniny pana presidenta, venovalo C c702

s k é S I c v o pouzdro na listy a zaplatilo si snad i reklamu na unijních oznámeních. Proti tomu by nikdo
n~c nemel, spíše by se lI~ohly poucit jiné žurnály, ktere podpory nenabídly. Nedávno však pri hvezdicovém
behu k hrobu Neznámého Vojína byl vytišten a napsán na standarty jiný titul: »Porádá Ceské Slovo a
Pondelník pod vlajkou CSAA U«. Kdyby tak R e;c h oen ber g e r Z e i tun g, který je práve tak soukrom:)'m listem jako C e s k é S lov o, napadlo porádat oslavný beh do Berlína pod vlajkou CSAAU, bylo
by to totéž, ponevadž štafety nedobíhaly k hrobu do
r.adnice, nýbrž na námestí na ceskosocialistický tábo,ltdu. Ve sportovním výboru se sejdou zástupci ruzných
od,vetví, te'nnisu a kopané, atletIky a Jockey-Clubu.
Vybor zachová proto politickou nestrannost a bude
tak pLlsobit i na svazy, jestliže na jejich schLlze vyšle
své zástupce, obdarené dostateC11Oumocí. Podarí se mu
to? o~ebo zLlst~ne neohrabaná a zbytecná politika na
s~huzI~h nut;1ym zlem sportovní organisace? Vyhýbame.-It se zasahu státní moci, zustávají jen dve východiska. V zrLlst tradice 'nebo nadšení pro velkou
myšlen.ku: jako byl zápas o samostatnost, z kterého vyrostl SlIny Sokol. Ale ani jedno ani druhé není v naší
mocl.
. ?bra~me se nyní ke klubum, puvodním a pravým
joectnotl<a,m.~portovního hnutí. PrumernÝ jejich stav
odpovlda Jejich mládí. Máme-li uprímne jmenovat
vedle nekolika intelektuálLl hlavní pLlvodce toho že
mravn~ úl:oven clenLI v poslední dobe stoupá, zvlášte
v atle,ttckJ:'ch odborech, mužeme ukázat na cleny so·
k?lskych lednot, kterí se nebáli vstoupit do sportovnich klubu a opravdu nám pomohli. Prinesli s sebou
vedomí urcitého, jasného cíle. Uprchlíkll ze Sokola
kter:)'m prý se pr06vila autorita a kterí hledali nevá~
zanou svobodu, tech skoro neznáme, ac o nich tak casto mluví sokolští vzdelavatelé. Za to vetšinu cl,enstva
klu~LI tv~rí sportovci, kterí nebyli dríve v žádné jednoot~. Jejl<:,h p;,ycho!ogie v.r:ení jednoduchá, nikdy nemuzeme prec1vIdat, jak pl1jmou tu nebo onu nepatrnou
událost v klubu, prijmou však jiste vše co se nedotkne
sportovní soustavy.
'
Aby mn~ ro:umeli všichni ctenári, pokusím se popsat ,orgamsacI s~ortovního
klubu. Ústrední výbor,
~tery u. venkovskych klubu nebo u spolkLI, pestujících
je~10m jeden sport bývá zároven jediným odborovým
vyborem, stará se o záležitosti celého klubu vetšinou
o, veci penežní, a ,též o representaci. Do nel;o vysílají
zastl.:poe t. zv. vybory odborové, t. j. výbor odboru
atletIckého, tennisového, footballového atd. Tyto výbory porádají v dohode s ústredním výborem závody
nebo ..utl:ání sv~~o, odboru a zároven jej repre~entUjl 'pl:ed, patllcnym svazem. Tak odbor atletický
jest pOCtjmenem klubu clenem CSAA U odbor footballov.ý clenem CSAF atq. V techto odb~rových výborech jest vedle predsedy, jednatele a ostatních obvykl:)-ch cinovníkLI nácelník (kapitán,) obycejne starší závodník nebo hrác, který se má starati o stav clenstva.
To jest skutecne jedin)' cinovnÍk, starající se o sport,
ostatní se zabývají technick)'mi záležitostmi které nema JI pro nas vyznamu.
"'

"
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v ~a autor~tu nácelníkovu si chceme práve stežovati,
ze jest slaba, že není podporována klubovními výbory
a že úrad nácelníkuv jest casto obsazován lidmi nezkušen)'mi a nevzdelanými. Jisté zkušenosti a odborné
vzdelanosti, trebas ne školské, jest zde potrebí daleko
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více než v telocvicn}'ch jednotách, ponevadž soustava
!elo~vicná a té! .. soustava gy:nnastická podporují nácelmka vydah1eJl, abych tak rekl, s obou stran. Sportovní soustava pomáhá nácelníkovi jen jednostranne
a to ješte chabe pricinením »klubov}'ch hodnostáru«.
Není !o její ~h~ba, jest to naopak její nejvetší prednost, ze. nechava volnou cestu rozvoji ducha k samost.~tn~stt, a vytrvalosti
a nedopouští,
aby se nauCll jen bezradné kázni, utíkal od každé prekážky
ke svým vedoucím a nedovedl jednati ani sám
ssebou, což teprve s jinými. Ale pro samotného
kapitána jest jeho úkol obtížný, ponevadž
sportovní soustava staví na místo mnoha vedoucích jdnoho muže silné a dobré povahy. V nekter}'ch
klubech nácelník urcuje jen mužstva na zápasy
to je celá jeho cinnost. Jinde již dohlíží na trainin;:'"
ale jak! Domnívá se, že z kaŽdého novácka musí :~
?eko~ik.m,esÍci't vyro!)it ,svetového rekordmana, to prý
jest jedlllym a posvatnym úkolem sportu. Pak je též
velk~mno!ství klubl\ kde nácelník je nadšen svými
borcI a mkdy neopomene pochválit jejich potreštené
ví'mysly, které nazývají výcvikem. Máme v republice
také nekolik nácelníkLl, vetšinou bývalých hrácu a závodníku, kterí hrdi na své znalosti umínili si že si
vystaví pomník ze slávy svých cvicencu, a ne;erí, že
by na nekterém závode mohl borec z jejich klubu prohrát nebo že by jejich mužstvo mohlo b},t poraženo.
Takoví b}'vají i nekterí profesionelní traineri. Ale na
konec jsem si nechal typ dobrého nácelníka
který
rozumí svún druhum, stará se o výcvik všech,' jak závodníku a hráCLl prvního mužstva, tak o tatních clenu
klubu, a nedopustí, aby nekdo vybocil z prospešných
mezí. Ovšem také 011potrebuje nekdy rady, zvlášte ve
vecech lékarsk}'ch a pedagogických. Zajímavé je, že
se mu jí casto nedostane, ponevadž není v klubu inteligence.Proto chceme podporovat co nejvíce stud.entskésportovní kluby, do kterých by ovšem meli nrístup
posluchaci vysokých škol jen do ukoncení studií, aby
bylipak nuceni odejíti do demokratických klubu. Prímo do nich studenta težko dostanete, zvlášt mediky
pocházející vetšinou ze zámožných rodin a omezují ci
se na tenis, kted není tak dLlležitý jako sporty lidové. Chceme, aby se jim zalíbil sport mužný vyžadující sJ?íše síly a obetavosti než uhlazenosti;' proto
propagujeme studentské kluby, práve pro ideály, kterí'chchce dosáhnouti i O. Jandera, nový, ale, myslím,
jen docasný odpurce universitních
spolkú a jejich
»velkého«,podporování.
Nejvetší však pokrok mLlže vykonat sama CS. A. A.
Uni~. Dos~d ~í velmi zoáleželo na zkušenosti a presnosti techmckych sondcu. I ebylo by lépe, kdyby venovalaaspon stejnou péci klubovním cvicitelum a usta~ovilaza I;rvou podmínku pri prijímání nových klubl1,
ze se mUSl postarat o cvicitele, který složil pred.epsanouzkoušku pred lékarskými odborníky? Težko ovšem
verit, že se to uskutecní, když Unie vydává narízení,
pohrdající moderní lékarskou vedou, jako bylo ustanovení dorosteneckých rekordu a mistrovství v okrscích,~a kterých jsou nekteré závody, prímo ubíjející
nevyv1l1utételo. Zdá se, že tak dlI1.ežité vcci se dostaly
do rukou nedusledných sportovcu, bojujících jeden rok
proti nesprávné výchove dorostu, jako Dr. Peltzer
v knize Ioni vydané, a druhého roku obdivujících nemístné sensace, jako Dr. Peltzer letos ve Finsku.

Socialisticko- katolická koalice.
Ctená redakce!
Zdá SC, že psychosa, jejíž chorobným symptomem byla rozpálená hlaya a chladné srdce, pomíjí a že se zase hlásí ke slovu
rozvaha a cit, jenž chce najiti spravedlivý vztah i ke katolicismu.
l\lám na mysli aktuelní úvahu redaktora tohoto ,týdeníku »Revise jednoho útoku«. Autora vedla k napsání asi obava pred
vzplanutím kulturního boje, který by vyplýtval mnoho národní
encrgie, které nutne potrebujeme k hospodárské a Isociální konso.Jidaci svého státního vývoje. Autor vyložil svému táboru, že
se v ceském národe, který jest Z; valné cásti katolický, nedá provádeti mgace katolicismu, a pokusil se ukázati na jeho význam
i konstruktivní cenu, která by se mohla jednou projeviti i novou
lJo1itickou konfigurací, spocívající v socialisticko-ka,t:olické, jinak
rudo-cerné koalici.
Jest t1-eba konstatQovati, že tato objektivní úvaha, odhalující
j::tsneji obzor, nenašla v katolickém tisku tak positivního ohlalsu,
jakého by zasluhovala. »Lidové listy« odbyly v jednom clánku
podnct posmcšným gestem, že neprítel jest s útocným elanem
v koncích a že diskuse 6nad prinesla alespo11jeden klad: sebepoznúní levicových stran v jejich »protiklerikalismu«. Nechci
2; toho usuzoyati, že se poJitic!<)'katiOl
icism u nás octl na scestí
a že dobre nechápe svuj vyšší úkol, který jtlSt mu dán krestanskou snášeli\"ostí a mravním sebezaprením, ale mám za to, že
tento projev »Lidových listu« nemá v sobe nic z toho, cemu
vudce lidové strany Msgre. Šrámek ríká sekularní po~itika. Interview sociálne demokratického poslance Necase, v tomto liste
publikovaný, projevil daleko vetší smysl pro klidnou a nepredpojatou diskusi a objektivní hodnocení situace.
Kdo zná pomery, ten nebude prekvapen tím, že linie politického katolicismu není shodna s linií stran, jichž programem jest
ochrana slabých a utiskovaných. V poEtickém tábore katolíku
u nás se, bohužel, zapomnelo na delnickou encykliku pa.peže Lva
XIII. (»Rerum novarum«), která se mela státi tady po, prevratu
Jeho hybnou silou. Dnešní orientace politického' katolicismu vykládá se jako útek od kresfanské demokracie a boj pwti krestanskému socialismu. ·V Pewutkove podnetu mel katolický tisk
vhodnou príležitost ukázati na tQo,co nás spojuje v pochopení
pravé lidskosti a kde jes~ nutna korektura tu i tam.
V tábore pokrokového socialismu jest treba sebepoznání
»pwtiklerikalismu« stejne jako v katolickém tábore sebepoznán~
»protisocialismu«. Celá bolestná kapitola by se dala napsati o zápase poslance Curíka jako odborového vudce krestansko-sociáJního delnictva ve vlastní strane. Jest známo, že musí bojovati
ve strane o každou píd na pude sociální. Kdo cte jeho »Budoucnost«, ví, že jes~ tam retez stesku a obžalob. CharakteristickÝ,
jest také rozdíl v nazírání na otázku sociálního pojištení.
Podnet redaktora tohoto listu prichází v dobe trídení duchu
v katolickém tábore, kde se žádá laicisace strany a kde se volá
po demokratisaci, jak svedcí požadavek demokratisace organisacního rádu lidové strany, predlo·žený oposicí zemskému sjezdu
strany v Cechách. Na pronikání demokratisace katolických kruhu
nic nezmení, že zemský sjezd o tomto požadavku vubec nejednal. Lidová strana prestává býti svým vnitrním vývojem
stranou stavovsky knežskou (klerikální) a stává se stranou všestavQovskou.Poznává se, že nejde tu jen o zájmy vysoké hierarchie, církevního kapitálu a církevní pudy, ale že jde také 0' zá·
jmy drobného lidu a o spravedlivé sociální reformy, které jest
treba za každou cenu udržeti a zachQovati.
Mostl, jehož plán byl konstruován v clánku »Re~ise jednoho
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útoku«, bude brzo postaven a preklene brzo pravý i levý breh,
nebot demokratisující se katolicism chce zaplatiti povinnou dan
svetové demokracii svým krestanským socialismem, aby, jak
správne napsal ve své »Svetové válce a naší revoluci« Dr. Eduard
Beneš, nahradil v rade konservativism buržoasie.
V tom spocívá etický vývoj situace pro rudo-cernou koaliC!
a v tom kotví též velká nadeje jasnejšího zítrka.
Arnošt

o

*

Czech-Czechenherz.

reldame.

Pane redaktOre,
dovolte, abych rekl sluvko jménem nekolika z tech, kterí si
»ucinili povoláním ohlupovati miliony lidí soustavne podle všech
pravidel experimen(,ální p!;ychologie«. Mám všechen respekt pred
p. dr. Saudkem jako vcdeckým grafologem. Po prectení jeho
clánku z poslední »Prítomnosti« rozumím však, proc se prirovnává k Alice v zázracné zemi, kde nic nechápe - a plne souhlasím s jeho prirovnáním. Názory Stuarta Chase, které ostatlne
u nás jsou dost známé z ncmeckého prekladu »Trag6die der
Verschwendung«, nezpusobí zarucene žádný prevrat v obchode.
Reklama pujde dál, a pan dr. Saudek a my všichni budeme žasnout, j a k á reklama. A Amerika - ta se vubec ani neohlédnel
pro;(ože bez reklamy by se celý její blahobyt za pul roku rozplynul jako máslo na slunci. Jiste, že všechno na reklame není
pekné. Tvrdit však, že »krome inseráttl ve vedeckých odborných
listech tvrdí každý insert nepravdu«, je stejne nesprávné, jako
by bylo tvrz;ení, že každý inserát je jako písmo .svaté. Jsou inserty dobré i špatné, pravdivé a falešné.
A práve reklamní pracovníci tech »sto tisíc ... « založili celé
velké svetové hnutí, které pod heslem »Pravda v reklame«
(Truth in advertising) zarucilo zjišfOvání skutecných nákladu
listú, zbudovalo zkušební laboratore a vychovává inserenty i obecenstvo k tomu, aby v reklame rozeznávalo plevel od pšenice.
Bylo by nebezpE.cné, aby u nás se kázalo tažení proti reklame
v dobe, kdy u nás reklama dosud behá v košilce. Chceme-li zarucene zustat za našimi sousedy - o západu nechci vubec mlu"it - tak, prosím, p r y c s reklamou. Chceme-li však, aby se
u nás zacalo žít evrop.sky, tedy nepomuže nic než dob r á reklama. To je také cílem nedá.vno založeného »Reklamního klubu
ceskoslovenského«, který bude štasten, podarí-li se mu vymýtit
zlU'rády u nás v reklame dosud náramne populárni
Váš
Ing. Frant. Munk,
jednatel Reklamního klubu ceskoslovenilkého.

Drahé knihy.
V c. Budejovicích 3. XI. 1927·
Vážený pane redaktoce,
dovolil bych si neloolik poznámek o vysoké cene knih. Chci
uvésti fakt. NedávnO' se spoj ilo soukromé nákladatelství knihovny Walden (B. Z. Nekovarík) s pražským nakl. J. Ottou. A hle,
zajímavé powTování o cel'1e knih. Nakladatelství vValden vydávalo klasické dílo E. Thompsona Setona o po 1o v i c 1 c vne j i
a ješte na lepším papíre! Settonuv »Ro1f zálesák«, kniha veliké
ceny výchovné pro mládež, stála pred rokem (prvé vydání) u Z.
Nekovaríka 24'- Kc (dvacetctyri) a dnes u nakl. J. Otty 48'Kc (ctyrice1iosm). Jak je možné, že velké nakladatelství zdražilo
knihu o 100% a ,soukromý malý nakladatel mohl vydávati knihy
o 100% levneji? Snad by to melo být naopak?
. Zde není vinna cena papíru, ani autorské honoráre, které museI platit stejne soukromý nakladatel, ale asi vypocítavost.
Knihy jsou drahé, pro nás studenty zvlášte knihy hodno;(né,
vydávané jen bibliofilsky. Každá kniha, vydaná bibliofil6ky,
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mela by býti vydána také v obycejném vydání. Jinak je zde ne
demokratické kastovnictví - kultura knih jen pro urcitou vrst·
vu a pro obchod.
Premýšlej te o novém Batovi knih a odstrallte kastovnictvl
knižní, knihy jen pro obchcd a urcité vrstvy.
Váš
V. Pekárefl, kand. ucitelstv~
Pane redaktore,
vysvetlete mi tuto záhadu: nakladatelství firmy F. Topic
v Praze prodávalo až po dnešní den N e rud o vy M a Io·
str a n.s k é p o v í ci k y, ilustrované Wenigem, za Kc 6S'~
Dnes ctu v novinách, že vypisuje na tutéž knihu subskripci s ce·
nou Kc 25'-. Vím, že stalo se tlak pod dojmem ohlášeného no.
vého vydání M a los t ran s k Ý c h p O'v í dek s ilustracemi P.
D i II ing e r a v nakladatelství Fr. Borového - ale jak muže
Topic snížiti cenu témer na tretinu? Obycejný clovek muže uci·
niui jen dva závery: bud jsou nakladatelské zisky opravdu tak
znacné, že mohou býti snižovány krámské ceny na tretinu bez
nebezpecí prodelku. aneb pokládá p. Topic tuto svoji publikaci u
tak špatnou a obchod s ní za tak desolátní, že ji prodatli chce
i s prodelkem.
Josef Steit>.

*

Vážený pane redaktore,
sleduji diskusi o drahote knih a dovoluji si Vás poprositi o
uverejnení i techto rádek z pera ctenáre-kupce knih.
Dnes je tu fakt, že pánové Gutenberg i Franzen knihy prodá·
'lají. To znamená, že nejaká prícina prodejCI zde jest. A že tato
prícina je ve velmi úzkém spojení s drahotou ceských knih, to
nepoprou ani nakladatelé.
Dovoluji si tvrditi, že poctivá odpoved by byla, že knihy ce·
ského nákladu jsou drahé. Hledme, jest jistO', že z nejvetších
spotrebitelu knih jsou malí úredníci, ucitelé, profesori a nekde
i delníci. Pri jejich platech kolem 1000'-- až 1500'- Kc me·
sícne, mají-Ii na starosti prumerne jen ženu a jedno díte, není
možno žádati, aby kupovali, pokud t:aho cítí pro SVtlj život po.
trebu, mesícne knih za více než za 50'-;- Kc. A za tuto cástku
kolik dostanou knih? Pri dnešních cenách nejvýše dve! Proto
je spotreba knih malá. A jaký požadavek klade na knihu onen
zmínený kádr spotrebitelil knih? Aby to byli autori skutecne
dobrí', aby to nebyla literatura casová, aby úprava a jakost
knihy byla dobrá, trvanlivá a tedy laciná!
A ted prosím, aby mi p. dr. Štorch-Marien rekl, na své cisté
svedomí uprímného propagátora dobré ceské knihy, zda je pro
knihu nezbytne nutno, aby byla tištena témer výstavními 1Iypy,
na prima papírech, nejméne s obálkou vynikajících umelcu, nebo
dokonce s jejich celou vnitrní grafickou úpravou! Prosím, aby
mi rekl, zda to knihu zdražuje nebO'ne! 'Ano, lacinou je na prí·
klad páne Štorchova-Mariena lidová knihovna Aventúla. Tu ne·
treba hledeti na papír; ale není možno obdobne vydávati knihy
vubec? Proc? Protože by nakladatelství ztrácelo? To není pravda. Je nutno ceskou knihu upravitli proste, vkusne, jednoduše,
to ji zlevní a rozšírí do všech vrstev.
V úcte
Košice, dne 7. listopadu 1927·
Ferdinand Šrámek.

NOVÉ

KNIHY

Jan Neruda: Výbor z feuilletontl. Zakladatel a klasik ceského
feuiletonu, Jan Neruda nej lepším výborem zastoupen jeve III.
svazku svých "Vybraných spisu« 4- svazkových. Výbor, jejž
upravil znalec dila Nerudova, prof. Arne Novák. Cena každého
svazku Kc 18'- váz. Kc 28'- celého výboru Kc 72'-- váZ'.Kc
112'-, Nakladatel F. Topic, Praha L, Národní trída II,

